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 االفتتاحية: -أ
ه و الئه،  احلمد هلل كما وجب لكربايئه وجالله، والشكككككككككككككككم له  به ما ِنِمِمه وه مه   ِ م 

ْكِمه م ْه ه ْبة  ب  ْكِم ِمْه  ِ ، وأشككككمه شككك  تيّقه وكمال صكككهاته، و  مجا هالهأمحده محد مه  م أنَّ شككك 
  الئه وأفضاله. 

حمّمًدا  ال  ظرِي له يف ذات ه، وال شميك له يف أف اله، وأشهد أنَّ  وأشهد أْن ال إله إال هللا وحِده
تام ه وكمال ه ، وم ِه احلقّ  املبني  وصككككككِ  ا هليّ    بد ه ورسككككككمجل ه، رسككككككمجلا ر اَّ م ِه ا رسككككككال   ْهمج ه و  ممجم ه  ور 

امبة  له يف هي   ه  ضككككككككككككك  وحمِْ  وز الل ه ، ور اَّ ِمْه أطاِ ه واتكَِّب ه يف أقمجال ه  وأف ال ه  مبحبَّة  هللا وهدايت ه  الشكككككككككككككّ
 أ مال ه ، صككككككككككككّبه هللا  بيه و به  له الرّيّ بنِي األكِممني أحمجاله، والهمجز األكرب يِكمْجِم جيد  كّل  امٍل مغبَّةِ 

 .(1)يه وإكماله ْه صحاوِت ه  املْصرِِهنْي  ظهار الدّ   ، ورضي هللاه  و ل   ه  أهب  
 أما و د: 

شككّيد مرار الّديه وأ المه، وأوضككخ لبشبق شككمائ ه وأحكامه، وو ت صككهمِجِته فإّن هللا ت اىل 
ورصككككائا أوليائه املصككككرهني لتببي  رسككككالته مه أ بيائه، يد مجن إىل تمجحيده، وتمن ما رالهه مه 

سككّيد املمسككبني،   به هللا حّجة و د المسككل، ورتم الد مجب وربيّ را حممد املبل، لئال يكمجن لبراس 
به  به مه سككككككبق ونرب مه األّولني واشرميه، وج ل شككككككمي ِته منيّدب إىل يمجم الّديه، ووكَّل  وفضككككككّ

احلّجة، وتمته  وقمجله الشكككككككككككبهة، وهم الهقها  ال يه  مه الصكككككككككككحاوة والتاو ني مه تقمجم وهحب هظها 
  :شككككككككككككمي ت ه، والتهّقه يف بيره، فقال تبارن وت اىلألزمهم حماسككككككككككككة             

                                        

       ( :122سكككككمجرب التمجوة اشية) ،فج بهم فمقتِكنْي: أوجب  به إحداها اجلهاب يف سكككككبيبه .
فتردرس الشككككككككمي ة، وال يتمجّفموا  به  اجلهاب إىلو به األرمى التهّقه يف بيره، لئال يرقر  هي هم 

ميان طبب ال بم فيغبب الكهار  به املبة، فحمس ويضكككككة ا سكككككالم حفاهديه، وحه  شكككككمي ة ا 
 .(2)حملت ّبمني
 

                                 
 . وتصّمف يسري.83 /1مه مقدمة كتاب املههم ( 1)

 وما و دها. 69 /1كتاب الهقيه واملتهّقه (  2)
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أروع األمثبة يف ردمة ه ا الديه، والتهقه يف شمي ة رّب  ولقد ضمب السبف الصاحل 
ال كاملني، فككا مجا يقر مجن الهيكايف والقهكار، ويقضككككككككككككككمجن سكككككككككككككككا اا البيكل والرهكار، وميترمجن ا ول 

افًا  به ه ا أوقحقا فكا مجا ران فائدب فقهية، بوالبحار، مه أجل المجصككككمجل إىل حقيقة  بمية، وإ
ذرائم مه الكتب، وتماًًث  ظيما مه لرا خلدمته، حىت رّبهمجا  جارية صدقةكا ت ال بم، وأوقاهتم  

 امل ارف.
أسكككككككك د الراس يف ه ا الباب، وأ مفهم ححلقائق والبباب، فهم  ّمجمجا يف  وكان الصككككككككحاوة 

سكككككككككائميه ن تاو مج الكان مث  ، غمجه مله و دهمحمبمجا راية ه ا ال بم ووبّ ف، ة حممد وه  بد هللا مدرسككككككككك
 .، حىت وصل إليرا ه ا الديه كامال نري مرقمجص به بْرهبم، ومقتهني  ًثرهم

وتشميج الهموع  به األصككككككككككمجل، ورو  املسككككككككككائل  ولقد كان جلما اا مه السككككككككككبف ا ترا ا 
أببلتها مه الكتاب والسككككككككككككرة وما يّتصككككككككككككل هبما مه امل قمجل الصككككككككككككحيخ، فشّبهمجا تماًث هّا، و موب 

لكّل يف املقاصكككد والمجسكككائل ة، وهم و لك قد وضككك مجا مراهج واضكككحة امل اي، وسكككبيال سكككمجاّي  ظيم
 مه أراب سبمجن طميق ال بم والتهّقه يف الديه.

ولقد كان لبهقه  صككككككككككككككيب األسككككككككككككككد يف ه ا الما ، واحتّل الهقها  أ ا  القمم يف تبك 
اا واملشككككالا، ول كل واحد ال صكككاوة ال بّية قدرها، فهم الرجمجم يهتدى هبا يف ظبماا الشكككبه

 مرهم كان كالقمم يرري الّدرب لكافة السائميه.
قّيض هللا ت اىل يف كّل  صٍم رجاال، قاممجا خبدمة ه ا ال بم، تدريًسا وت بيًما، وأتليها  ئهلو 

 ّمت ف، هب أرو ة مرهما تشككككار مل الكتب ا  فإ ه سككككبحا ه وت اىل وب مجب إليه وتربيقا، وتصككككريها،
 الراس يف فبكهم، وذلك وهضل هللا ت اىل، ريسي بيهم الهقه، و  ههم األركان ال يا وكا مج ، األرض

 ، وهنال  هممث وهضكككككككككككككككل جهمجب تالمي هم، ال يه ا ترِكمْجا و بمجمهم وفتاويهم، و قبمجها مله و دهم
 ، (1)الكمجيفالر مان  : ا مام أومج حريهة، وهمئمة األرو ةامل موفمجن حأل

                                 
م فقيه املبة،  اي ال ماق، أومج حريهة، الر مان وه ًثوت وه زوطه، التيمي، الكمجيف، ممجىل تيم هللا وه   ببة، همج ا ما (1)

يقال إ ه مه أورا  الهمس، ولد سرة مثا ني، يف حياب صغار الصحاوة، ورأى أ س وه مالك ملا قدم  بيهم الكمجفة، وي 
حح، والش يب، ومحاب وه أيب سبيمان ووه تهّقه، وحّد   ره يثبت له حمفا  ه أحٍد مرهم، روى  ه  را  وه أيب ر 

ربق كثري مرهم: زفم وه اهل يل، وأومج يمجسف القاضي، وحممد وه احلسه، تمجيف شهيًدا مسقيا يف سرة مخسني ومئة، 
= 
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، وا مام (2)املربيب ، وا مام حممد وه إبريس الشكككككككككككككككاف ي(1)وه أ س املدين م مالكوا ما
 .رمحهم هللا(3)الشيباين أمحد وه حربل

يف املغمب ال ميب وما و ده فقد ا تشم أكثم  -رمحه هللا–م هب ا مام مالك وه أ س أما 
.مه وال  ب إفميقية، وساب ه ا امل هب هران حىت ال يكاب يمججد له مرافسا

وقككد تتككاو  األئمككة وال بمككا ، وتمجالككْت لليههم يف التحقيق يف املكك هككب، و صككككككككككككككمب أقمجالككه، 
واالسكككككككككككتدالل هلا، والمجيخ وني تتبف المواايا المجاربب فيه وتشكككككككككككهريها، وكان مه هنال  األئمة 

إ ه كان ، حيت -رمحه هللا–مام أومج ال باس أمحد وه  مم القمطيب األف اذ، واجلهاو ب الكبار: ا 
ٍا و ال بمجم وامل ارف، قمة يف  مرها، ك بم احلديت والهقه والبغة، م  تمجفيق سكككاب يف نري ما  صكككّ

ه يف التصككككريف، ووموز يف الت،ليف، فهمج أصككككمج  حرع، أفمب فيه مصككككرها، وهمج فقيه مه هللا ت اىل ل
فقهية، وشككمع يف شككمح التبقني، وهمج حمّد  حاف  هقد، كان  براسككةً مسككائل  حمقّ ق، أفمب يف  دب

له ا ترا  حلصكككحيحني، فقام وتبشيصكككهما، وشكككمح تبشيصكككه ملسكككبم، ح ضكككافة إىل سككك ة أفقه يف 
 ال موية.

                                 
 .49 /1، اجلمجاهم املضية 390 /6وله سب مجن سرة. ا ظم: سري أ الم الربال  

إمام بار اهلجمب، أومج  بد هللا  مالك وه أ س وه مالك وه أيب  امم األصبحي، حد  همج شيخ ا سالم، حجة األمة،  (1)
 ه ربق كثري مرهم هف  ممجىل اوه  مم، وس يد املقربي والزهمي، وربق نريهم، وأر   ره ربق كثري، مه أجبهم 

يف سرة تس  وسب ني ومئة. ا مام الشاف ي، و بد هللا وه وهب، و بد الممحه وه القاسم. ولد سرة  ال  وتس ني، وتمج 
 .48 /8، سري أ الم الربال  104 /1، تمتيب املدارن 36ا ظم: اال تقا  يف فضائل األئمة الثال ة الهقها  ص 

همج ا مام احلجة، وهصم السرة، فقيه املبة، أومج  بد هللا حممد وه إبريس وه ال باس وه  ثمان الشاف ي، اوه  م الريب  (2)
ة ومخسني، مث تمجيف والده وهمج صغري، فا تقل م  أمه إىل مكة، مه شيمجره مسبم وه رالد الزجني ، ولد وغزب سرة مئ

مهيت مكة، ومالك وه أ س  اي املديرة، ومه أجل تالمي ه أمحد وه حربل، وأومج  بيد القاسم وه سالم، والموي  وه 
 .5 /10، سري أ الم الربال  10 /1بيهقي سبيمان، واملزين، تمجيف مبصم سرة أرو  ومئتني. ا ظم: مراقب الشاف ي لب

همج إمام احملد ني، وهصم الديه، املراضل  ه السرة، والصاوم يف احملرة أمحد وه حممد وه حربل وه هالل، وه أسد ولد  (3)
يف وغداب سرة أرو  وستني ومئة، كان مه أصحاب ا مام الشاف ي ومه رمجاّصه، ومه شيمجره سهيان وه  ييرة يف 

د المزاق الصر اين صاحب )املصرف(، ومه تالمي ه: اوره صاحل، واوره  بد هللا، وأومج باوب صاحب السره، مكة، و ب
 /1،املرهج األمحد 11/177وربق كثري. تمجيف سرة إحدى وأرو ني ومائتني، وله سب مجن سرة. ا ظم: سري أ الم الربال  

 .81 /2، طبقاا  بما  احلديت 51

 



 االختيارات الفقهّية لإلمام أبي العّباس القرطبّي في غير العبادات

 7 

وكان مما وصكككككككككككككل إليرا مه منلهاته القيمة كتاب: ) املههم ملا أشككككككككككككككل مه تبشيا كتاب 
كتاب هبًة حسرًة مه االرتياراا الهقهية، واليت استحّقْت يف  ظمي مسبم(، وقد ضمَِّه ه ا ال

البحت والدراسككككككككككككة، ملكا ة ه ا الِ ِبم مه جهة، وقمّجته يف ال مض واالسككككككككككككتدالل والرقد مه جهة 
 أرمى.

 ه  ارتياراا أ  وقد سكككبق  يف ه ا امليدان األل الزميل: )ربيل حامد ربيل  ثمان( 
وق  ارتياري  به ه ا املمجضككككمجع، ال ي تّْيته: ) ومه مث م ال باباا، الهقهية يف قسكككك أيب ال باس

يف نري ال باباا هً ا وبراسكككككككككككككككة(،  -رمحه هللا–االرتياراا الهقهية لإلمام أيب ال باس القمطيب 
، ليكمجن ممجضككمجع أطموحيت يف ممحبة مه كتاوه املههم ملا أشكككل مه تبشيا كتاب مسككبموذلك 

 املاجستري.
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 ع:أمهية املوضو

تتجبه أمهية املمجضكككككككككككككمجع يف أممجر كثريب، مه أمهها، مكا ة ا مام أيب ال باس القمطيب رمحه 
هللا،  رد أهل ال بم، سككككككككككككككمجا  يف امل هب املالكي ال ي إليه ا تسككككككككككككككاوه، أم يف نريه مه امل اهب 
 األرمى، وقد متثل ذلك يف  رائهم  بيه، وذكمهم له حجلميل، وكثمب  قمجهلم  ره يف كتبهم، أضف
إىل ذلككك التجمب مه الت صككككككككككككككككب املكك هيب يف تمجيحككاتككه، م  مككا يككد م وككه تمجيحككاتككه مه قمجا ككد 

 أصمجلية، وأبلة  قبية صحيحة، وم قمجل صحيخ سبيم.
سككككككككككككككتحق أن يبحكككت يف يم جبيكككا، و بِ ظهم مككككا كككة هككك ا ال ِ ت ومه رالل هككك ه امليزاا

 ارتياراته.

 أسباب اختيار املوضوع:

 ، حدا يب إىل ارتيار ه ا املمجضمجع، مه أمهها:لقد كان هران بواف  وأسباب كثريب
مكككا ككة ا مككام أيب ال بككاس القمطيب رمحككه هللا  رككد ال بمككا ، و خبككاصكككككككككككككككة يف املكك هككب  -1

 يف كثمب  قمجهلم  ره يف الكتب املشتبهة. ظاهم ومجضمجحاملالكي، وذلك 
مبا  ه، فهمج كتاب أ م، أرفق)املههم(قيمة  رائه ال بمية، وخباصكككككككككككككككة ما ورب يف كتاوه  -2

مه صحيخ اال تبار والرظم، أضف إىل ذلك ما حصل مه ا هاع اليقي   يستحقّ 
 .-رمحه هللا–  به صحة أحابيت كتاب أيب احلسني مسبم وه احلجاج

قمجب االرتياراا الهقهية لبقمطيب رمحه هللا، و دم تقيده حمل هب املالكي ال ي إليه  -3
 ما فيها مه األبلة، مراقشكككا ا تسكككاوه، فهمج هقد وصكككري لبمسكككائل اليت يدرسكككها، ويبني

 التبميخإىل له تصكككككحيحا وتضككككك يها، وابا يف الرهاية إىل المجيخ الصكككككميخ، وإال ف
 .الهصيخ
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 خطة الرسالة:

 تتكمجن ررة المسالة مه مقدمة ومتهيد وتس ة فصمجل ورامتة وفهارس.
 : وتشتمل  به ما يبي:املقدمة

 االفتتاحية. -أ
 أمهية املمجضمجع. -ب

 املمجضمجع.أسباب ارتيار  -ج
 ررة المسالة. -ب      

 مرهج البحت. -هك
 .شكم وتقديم-و

 : يف تمهة ا مام أيب ال باس القمطيب رمحه هللا، وبراسة ارتياراته الهقهية.التمهيد
 وفيه مثا ية مباحت:

 : وفيه مطلبان املبحث األول: امسه، ونسبه، وكنيته، ولقبه.
 املربب األول: اته و سبه.

 : كريته ولقبه.املربب الثاين
 :وفيه ثالثة مطالب املبحث الثاين: مولده، ونشأته، ووفاته.

 املربب األول: ممجلده.
 املربب الثاين:  ش،ته.
 املربب الثالت: وفاته.

 .املبحث الثالث: شيوخه
 .املبحث الرابع: تالميذه
 .املبحث اخلامس: مؤلفاته

 .املبحث السادس: مذهبه الفقهي
 .املبحث السابع: عقيدته
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 وفيه  ال ة مرالب: املبحث الثامن: مكانته العلمية والفقهية، وثناء العلماء عليه.
 املربب األول: مكا ته ال بمية والهقهية.

 املربب الثاين:  را  ال بما   بيه.
 املربب الثالت: براسة ارتياراته الهقهية.

 ا يبي:وأما ارتياراته الهقهية يف نري ال باباا، فتق  يف تس ة فصمجل  به م
 والطالق، وحتته ثالثة مباحث: والرضاع النكاح  اختياراته يف أبواب الفصل األول: 

 :النكاح، وحتته ستة وعشرون مطلبااملبحث األول:   
 املربب األول: حكم الركاح.

 : تهضيل الزواج  به اال قراع لب بابب.يناملربب الثا
 : الرظم إىل املشرمجوة.ثالتاملربب ال
 : ما جيمجز الرظم إليه مه املشرمجوة.ماو املربب ال
 : اخلربة  به اخلربة.امساملربب اخل

 : إجاوة ب مجب المجليمة.بساملربب السا
 : األكل مه المجليمة. لساو املربب ا
 : ا شهاب  به الركاح.ثامهاملربب ال
 : حكم أ كحة الكهار.تاس املربب ال
 : المجالية يف الركاح.ال اشماملربب 

 : تمتيب األوليا . شم املربب احلابي
 .إجبار الصغريب  به الركاح مه نري األب: الثاين  شماملربب 

  شم: مقدار الصداق. املربب الثالت
  شم: جمجاز كمجن املهم مره ة. املربب الماو 

  شم: ج ل  تق األمة صداقها. املربب اخلامس
رك خ لرهسه حبا . سابساملربب ال

 
  شم: اشماط امل

  شم: فسخ  كاح املت ة. و سااملربب ال        
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  شم: إتيان الرسا  يف حماشهه. املربب الثامه
 : ال زل  ه املمأب.التاس   شماملربب 
 .-إذا تزوجها  به أرمى-ال شمون: املقام  رد البكم و رد الثيباملربب 

 املربب احلابي وال شمون: القم ة وني الزوجاا يف السهم إذا أراب السهم وب ضهّه.
 اين وال شمون: ردمة املمأب زوجها.املربب الث

 املربب الثالت وال شمون: وط  احلامل مه نريه.
 املربب الماو  وال شمون:  أسباب اخليار، وحتته مس،لتان:        

 املس،لة األوىل: التهميق وني الزوجني وسبب ال رة.
 املس،لة الثا ية: األمة ت تق وزوجها حّم.

 ملسبياا المج رياا.املربب اخلامس وال شمون: وط  ا
 املربب السابس وال شمون: السيب فسخ لبركاح.

 :املبحث الثاين: الرضاع، وحتته سبعة مطالب  
 املربب األول: رضاع الكبري.

 املربب الثاين: ال دب احملمّ م مه المض اا.
 املربب الثالت: لنب الهحل.

 املربب الماو : وط  الزه ال يمججب حممة.
 .نري األبحاق المجلد املربب اخلامس: استب

 مجل القافة  رد الترازع يف المجلد.املربب السابس: المجمجع إىل ق
 املربب الساو : ال دب امل ترب يف القافة.

 : مطالب املبحث الثالث: الطالق، وحتته سبعة  
 املربب األول: وقمجع الرالق البد ي.

 هل جتب املماج ة  به املرّبق لببد ة؟املربب الثاين:
 ثالت: لزوم الرالق الثال  وبه  واحد.املربب ال

 طالق السكمان.وقمجع املربب الماو : 
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 هل التشيري طالق؟املربب اخلامس: 
 املربب السابس: وي  األمة ال يمججب طالقها.

 ال دب، وحتته مخس مسائل:املربب الساو : 
 م ىن األقما . املس،لة األوىل:

  لبزوج األول.املس،لة الثا ية: ما حيّل املمأب املربقة  الًث
 املس،لة الثالثة:  دب املمأب املتمجىف  رها زوجها.

 .-إذا كا ت حامال-املس،لة الماو ة: وقت حتبيل املمأب املتمجىف  رها زوجها
 املس،لة اخلامسة: فيمه جيب  بيها ا حداب. 

 الفصل الثاني:  البيوع، وحتته مخسة مباحث:
 :الثمن واملثمن، وحتته سبعة مطالباملبحث  األول: لزوم عقد البيع، وأحكام   

 املربب األول: حكم وي  املزايدب.
 : ريار افبس.ثايناملربب ال

 :وحتته مس،لتان: وي  أجزا  امليتة، لتاملربب الثا
 : وي  جبمجب امليتة.ألوىلاملس،لة ا

 : اال تهاع وشحمجم امليتة والزيت املترجس. يةاملس،لة الثا
 وه مه الرجاساا. املربب الثالت: وي  ما يرته 

 املربب الماو : متبك اخلمم واال تهاع هبا.
 املربب اخلامس:  بيل اخلمم.
 املربب السابس: مثه الكبب.

 املربب الساو : وي  ما  الهحل.
 :مطالب سبعةاملبحث الثاين: الراب، وحتته   

 املربب األول: اتقا  الشبهاا.
 املربب الثاين: حكم رح الهضل.

 : وجمجب فسخ صهقة المح.لتاملربب الثا
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 : وي  ذهب و هب م  أحدمها  مض. املربب الماو 
 : وي  المومجي ممه يشمي مره جرسه وبي   رم.امساملربب اخل
 : الرب والش ري صرف واحد أو صرهان؟سابساملربب ال

 : وي  احليمجان ححليمجان.و املربب السا
 :ه ستة مطالباملبحث الثالث: البيوع الفاسدة واملنهي عنها، وحتت  

 املربب األول: وي  الر ام ونريه قبل قبضه.
 املربب الثاين: تبقي المكبان، وحتته مس،لتان: 
 .ويان ال ّبة يف املر املس،لة األوىل: حكم تبقي المكبان و 

 املس،لة الثا ية: املسافة اليت حيمم فيها تبقي المكبان.
 املربب الثالت: وي  المجل  به وي  أريه.

 لماو : االحتكار احملمَّم.املربب ا
 املربب اخلامس: الرهي  ه وي  فضل املا .

 املربب السابس: التصمية، وفيه  ال  مسائل: 
 املس،لة األوىل: التصمية  يب يمججب اخليار.

 ملصماب.حاملس،لة الثا ية: احلببة الثالثة ال ت د رضا 
  ني متما.يتاملس،لة الثالثة: البدل  ه البنب ال 

 :الرابع: بيع الثمار والزروع، وحتته ثالثة مطالب املبحث  
 املربب األول: الثمار ال تتب  األصمجل يف البي  إال حلشمط. 

 املربب الثاين: وي  الثمار: وفيه مس،لتان: 
 املس،لة األوىل: وي  الثمار قبل ودو الصالح.

 املس،لة الثا ية: وي  الثمار قبل ودو صالحها ملشمي األصل.
 لثالت: ال مية، وفيه أرو  مسائل:املربب ا

 املس،لة األوىل: صمجرب ال مية املمرا فيها.
 املس،لة الثا ية: إحلاق نري التمم وه يف ال مية.
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 املس،لة الثالثة: فسخ ال مية يف مخسة أوسق.
 شما  التمم املشموص  قدا مه امل مي. املس،لة الماو ة:

 :يه مثانية مطالباملبحث اخلامس: السلم والرهن يف البيع، وف  
 املربب األول: السبم يف احليمجان.

 املربب الثاين: أترري رأس املال  ه جمبس ال قد.
 املربب الثالت: السبم حمل ني جزافا.

 املربب الماو : السبم احلال.
 املربب اخلامس: المهه يف السبم.
 املربب السابس: المهه يف احلضم.

 المهه؛ ليحمجزه املمهته. املربب الساو : إجبار الماهه  به بف 
 املربب الثامه: رجمجع المهه إىل الماهه.

 الفصل الثالث: العقود املشاكلة للبيوع، وفيه ثالثة مباحث:
 :املبحث األول: الكراء واملساقاة، وفيه مطلبان  

 املربب األول: كما  األرض.
 املربب الثاين: املساقاب، وفيه مس،لتان:

 اب.املس،لة األوىل: حكم املساق
 املس،لة الثا ية: املساقاب إىل أجل جمهمجل.

 :املبحث الثاين: الشفعة والسلف، وفيه ستة مطالب  
 املربب األول: ال جتمي الشه ة يف كّل شي .

 املربب الثاين: ال شه ة لبجار.
 املربب الثالت: الشه ة فيما ال يرقسم.

 :املربب الماو : الشه ة يف املرتقل وغري  مجض، وفيه مس،لتان
 املس،لة األوىل: فيما ا تقل ا تقاال جرباي.

 املس،لة الثا ية: فيما ا تقل ا تقاال ارتياراي.
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 املربب اخلامس: الشه ة لب مي.
 املربب السابس: حكم سبف احليمجان.

 :املبحث الثالث: التفليس واحلجر واحلوالة، وفيه تسعة مطالب  
 املربب األول: احلجم  به املهبس ووي  ماله.

 بب الثاين: مه وجد متا ه و يره  رد املهبس فهمج أحق وه.املر
 املتاع  رده. قاملربب الثالت: إحلاق املمجا حلهبس يف استحقا
 املربب الماو : حبمجل الديه حلهبس واملمجا.  

 املربب اخلامس: احلجم  به املميض. 
 املربب السابس: ال جيب  به احملال قبمجل احلمجالة.

 ط رضا احملال  بيه.املربب الساو : ال يشم 
 املربب الثامه: اشماط حبمجل الديه احملال وه يف احلمجالة.

 املربب التاس : إذا تمجّفما شموط احلمجالة ومئت ذمة احمليل.
 والضوالّ، وفيه مبحثان:، والشهادات، واللقطة، الفصل الرابع:  األقضية

 : مطالببعة ، وفيه س، والشهاداتاملبحث األول: األقضية  
 بب األول: هل يشمط يف القاضي أن يكمجن جمتهدا ؟املر

 املربب الثاين: قضا  القاضي و بمه.
 املربب الثالت: القضا  حلشاهد واليمني، وفيه مس،لتان: 

 املس،لة األوىل: القضا  حلشاهد واليمني يف األممجال.
 املس،لة الثا ية: القضا  حلشاهد واليمني يف جماح ال مد.

 كم احلاكم ال يغري الباطه.املربب الماو : ح
  املربب اخلامس: حكم القاضي يقضي وهمج  به حال تشمّجش فكمه.

 فهمج فيه جمح. -فبم ينبها-املربب السابس: مه وجبت  بيه الشهابب 
 املربب الساو : حكم شهابب الكافم  به املسبم أو الكافم.

 :تسعة مطالب، وفيه ، والضوال  املبحث الثاين: اللقطة  
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 : حكم ت ميف الشي  اليسري.ولاألاملربب 

 : مدب الت ميف حلبقرة.يناملربب الثا        

 : ما يبزم ذكمه يف البقرة الستحقاقها.ثالتاملربب ال

 ف البقرة أبوصافها هل تبزمه ويرة؟: مه  مّ املربب الماو 

 : حكم البقرة و د الت ميف.امساملربب اخل

 ت ميف؟ : مه األحق حلبقرة و د البساملربب السا

 : حكم ضالة الغرم.ساو املربب ال

 : حكم ضالة ا ول.ثامهاملربب ال

 : حكم ضالة البقم.تاس املربب ال

 ، وفيه مبحثان:، والتعزيرالفصل اخلامس: القصاص والديات والقسامة واحلدود

 وفيه  ال ة  شم مرببا: املبحث األول: القصاص والدايت والقسامة،  

 ملثقل يمججب القصاص.املربب األول: القتل ح

 املربب الثاين: القتل حلسم يمججب القصاص.

 املربب الثالت: القتل مبا ال يقتل مثبه نالبا شبه  مد.

 املربب الماو : ال يقتل املسبم وكافم.

 املربب اخلامس: القصاص وني المجل واملمأب، وفيه مس،لتان:

 املس،لة األوىل: القصاص ويرهما يف الرهس.

  ية: القصاص ويرهما فيما بون الرهس.املس،لة الثا



 االختيارات الفقهّية لإلمام أبي العّباس القرطبّي في غير العبادات

 17 

 املربب السابس: قتل اجلما ة حلمجاحد قصاصا.
 املربب الساو : مه قتل وشي  قتل وه )املما بة يف االستيها (.

 املربب الثامه: حكم الضمان يف ال ض.
 املربب التاس : حكم مه اطب  يف ويت قمجم فهق،وا  يره. 

 إىل  مجرب نريه. املربب ال اشم: حكم فق   ني مه  ظم
 املربب احلابي  شم: تمجزي  الدية  به ال اقبة.

 املربب الثاين  شم: بية اجلرني.
 مسائل:   مثاناملربب الثالت  شم: القسامة، وفيه 

 املس،لة األوىل: القسامة يستحق هبا الدم.
 املس،لة الثا ية: مه يبدأ حألميان يف القسامة؟

 ميان  به أوليا  املقتمجل إذا زابوا  به اخلمسني.: كيهية تقسيم األلثةاملس،لة الثا
 أو له أن يست ني وغريه؟ - رد  كمجل األوليا -: هل حيبف املد ي  بيه،لة الماو ةاملس

 : صيغة اليمني مه نري املسبم.خلامسةاملس،لة ا
 : وجمجب القتيل مبحبة قمجم ال ي د لمجًث.املس،لة السابسة
 : التدمية لمج .املس،لة الساو ة

؟املس  ،لة الثامرة: هل الشهابب  به اجلمح لمج ا
 :أحد عشر مطلباوحتته  والتعزير، املبحث الثاين: احلدود،  

 .امل نّي  املسبم املربب األول: ل ه
 مسائل: مثاناملربب الثاين: حد الزه، وفيه 

 املس،لة األوىل: التغميب لبزاين البكم.
 املس،لة الثا ية: تغميب املمأب وال بد.

 الثالثة: املسافة اليت يغمب إليها الزاين البكم.املس،لة 
 املس،لة الثالثة: اشماط ال دب يف ا قمار حلزه.
 املس،لة الماو ة: الشهابب  به ا قمار حلزه.
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 .-إذا رج   ه إقماره–املس،لة اخلامسة:  حكم امل مف  به  هسه حلزه 
 مأب.املس،لة السابسة: ظهمجر احلمل يقام وه احلد  به امل

 املس،لة الساو ة: مىت تمجم احلامل؟
 ة: ال يبزم ا مام أن يبدأ حلمجم.ثامراملس،لة ال
 يف أحكام السمقة، وفيه مس،لتان:املربب الثالت: 

 املس،لة األوىل: اشماط احلمز يف قر  يد السارق.
 املس،لة الثا ية: جحد املتاع ال قر  فيه.

 املربب الماو : حد احملارب.
 .امس: حد الساحم والز ديقربب اخلامل

 املربب السابس: إقامة السيد احلد  به  بده وأمته.
 املربب الساو : إقامة احلد  به املميض.

 املربب الثامه: احلدوب ال تبرل ورمجل الزمان.
 املربب التاس : هل يف ق ف املمبمجن حّد؟

 املربب ال اشم: هل حيّد شارب اخلمم املت،ّول؟
 الت زيم إىل ا مام.: احلابي  شماملربب 

 الفصل السادس: الصدقة واهلبة واحلبس والعمرى والسكنى، وفيه مبحثان:
 :املبحث األول: الصدقة واهلبة، وفيه ثالثة مطالب  

 املربب األول: ال مجب يف الصدقة واهلبة، وفيه أرو  مسائل: 
 املس،لة األوىل: ال مجب يف الصدقة حلشما .

 الد يف هبته لمجلده.املس،لة الثا ية: رجمجع المج 
 املس،لة الثالثة: إحلاق نري األب وه يف ال مجب يف اهلبة.

 املس،لة الماو ة: مه حنل و ض ولده بون و ض.
 املربب الثاين: هبة الثمجاب.
 املربب الثالت:هبة افهمجل.
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 : املبحث الثاين: احلبس والعمرى السكىن، وفيه ستة مطالب  
 املربب األول:حكم احلبس.

 الثاين: احلبس الزم.املربب 
 املربب الثالت: األلهاظ اليت يق  هبا احلبس.

 املربب الماو : حكم حتبيس احليمجان.
 املربب اخلامس: هل ال ممى متبيك ملراف  المقبة أو ل يرها؟

 املربب السابس: السكىن متبيك لبمراف .
 الفصل السابع:  العتق وما يتصل به، وحتته مبحثان:

 : واع العتق وأسبابه، وحتته أربعة مطالباملبحث األول: أن  
 املربب األول: مه جيب  به املم   تقهم مبجمب مبكهم.
 املربب الثاين: مىت ي تق  به املم  مه جيب  بيه  تقه؟

 املربب الثالت: مه لرم  بده  دب إىل  تقه.
 .-إبذهنم–املربب الماو : اال تساب إىل نري املمجا  

 :مطالب مثانيةابلعتق، وحتته  املبحث الثاين: ما يتصل  
 املربب األول: جمجاز مكاتبة مه ال صر ة له

 : وي  املكاتب و د الكتاوة.ثايناملربب ال
 : ت جيز املكاتب  هسه وإورال ال قد.لتاملربب الثا
 .-إذا  جز-: املال املقبمجض مه املكاتبماو املربب ال
 به مره.:  تق املنمه أفضل مه  تق الكافم األنامساملربب اخل
 : يتب  ال بد ماله يف البي  واهلبة والصدقة.سابساملربب ال

 : وي  املدوم وهبته.املربب الساو 
 : القم ة وني ال بيد ال يه أ تقهم سيدهم وهم كّل ماله. ثامهاملربب ال
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 الفصل الثامن:  الوصايا والفرائض، وفيه مبحثان:
 :املبحث األول: الوصااي، وفيه ثالثة مطالب  

 ربب األول: حكم المجصية.امل
 املربب الثاين: المجصية أبكثم مه الثبت إذا أجازها المجر ة.

 إذا ي يمجص امليت.-املربب الثالت: إرماج الزكاب مه رأس مال امليت
 :املبحث الثاين: الفرائض، وفيه ثالثة مطالب  

 املربب األول: مريا  املسبم مه الكافم.
 تتبهتني.املربب الثاين: تمجار  أهل مبتني 
 املربب الثالت: م ىن الكاللة.    

 الفصل التاسع:  اللباس والصور واآلداب، وفيه ثالثة مباحث:
 :  عشر مطلبا مخسةاملبحث األول: اللباس، وفيه   

 املربب األول: حتممي لباس احلميم  به المجال وإححته لبرسا .
 املربب الثاين: اجلبمجس  به احلميم وافماشها.

 ة. بالثالت: لبس احلميم لباملربب 
 املربب الماو : المرصة يف ال بم مه احلميم يف الثمجب.

 : لبس امل صهم واملز هم وما كان فيه محمب مه الثياب.امساملربب اخل
 : وض  إحدى المجبني  به األرمى مستبقيا.سابساملربب ال

 املربب الساو : حكم جم الثمجب.
 ل.املربب الثامه: التشتم حل هب لبمجا

 املربب التاس : حكم است مال أواين ال هب والهضة.
 : حكم الدرمجل يف احلمام خبامت فيه اسم هللا واالسترجا  وه. اشماملربب ال
 شم: املشي يف   ل واحدب.احلابي  املربب 
  شم: حكم تغيري الشيب. ثايناملربب ال

  شم: الصب  حألسمجب. لتاملربب الثا
 م. شم: وصل الش  لماو املربب ا
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  شم: حكم فمق الش م وسدله. امساملربب اخل
 :املبحث الثاين: الصور، وفيه أربعة مطالب  

 املربب األول: الصمجر اليت هلا ظل.        
 املربب الثاين: ل ب البراا.

 املربب الثالت: الصمجر املمقمجمة.
 .التصمجيم مما يسمع إليه الهساباملربب الماو : 

 : أحد عشر مطلبايه املبحث الثالث: اآلداب، وف  
 والتك  وكريته. املربب األول: التسمي حسم الريب 

 املربب الثاين: ما يكمه أن يسمه وه المقيق.
 املربب الثالت: تغيري االسم مبا همج أوىل.

 املربب الماو : كيهية االستئ ان.
 املربب اخلامس: االستئ ان  ال  وال يزيد.

 جمبسه. املربب السابس: حكم إقامة المجل مه
 املربب الساو : تراجي ا رني بون ًثلثهما.

 املربب الثامه: هل يبزم اجلار متكني جاره مه وض  رشبه  به جداره؟
 : إي ان احلياا يف البيمجا.تاس املربب ال
 : الب ب حلشرم ج. اشماملربب ال
 : تقبيل اليد والمجل والمأس والهم.         ابي  شماملربب احل
 فيها أهم الرتائج اليت تمجصبت إليها مه رالل البحت. ذكمااخلامتة: و 
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 :البحثمنهج 
مه كتاوه املههم  -رمحه هللا–لإلمام أيب ال باس القمطيب االرتياراا الهقهية  ته  -1

 وفق املرهج اشيت: ملا أشكل مه تبشيا كتاب مسبم
ة أو ا تمدا مه ألهاظه ما كان صكككككميخ الداللة  به االرتيار، بون األلهاظ احملتمب (أ)

احلّق، الصكككككككككككككمجاب، اليت فيها تمبب.فمه صكككككككككككككميخ ألهاظه يف االرتيار: )الصكككككككككككككحيخ، 
ال يربغي أْن ي دل  ره،  األوضككككخ، األرحج، األحسككككه، صككككحة ما ارمهه، الظاهم،

 .(ال يربغي أْن اتبف فيه
إذا جزم ححلكم اوتككدا ، مث حكه قمجال تككالهككا ملككا جزم وككه ووّهرككه، ا تربا ذلككك مرككه  (ب)

 جزوم وه.ارتيارا لبم

إذا ذكم يف املسكككك،لة قمجلني، وأر  يف االسككككتدالل  به  دم صككككحة أحدمها، ا تربا  (ج)
 مقاوبه ارتيارا له.

ألحدها بون وقية  ومما حيسكككككككه التربيه  بيه: أ ه إذا ذكم يف املسككككككك،لة  دب أقمجال، واسكككككككتدلّ 
ه امل هب، فكما ارتيارا له؛ أل ه ال يزيد  به كمج ه اسككتدالال لبمشككهمجر م هاألقمجال، فإين ال أ دّ 

 أن تشهريه ألحد األقمجال ال ي د ارتيارا له، فك لك استدالله له.
و راويه مراسكككبة،  ،ومسكككائل ،ومرالب ،ومباحت ،املسكككائل الهقهية يف فصكككمجل رتّبت -2

مسكككككك،لة و كم ارتيار القمطيب رمحه هللا ومه وافقه مه األئمة األرو ة  كلّ   صككككككّدرامث 
 با هلم حسب السبق الت،راي.ممتّ 

مت ومتيب الهصككككككككككككككمجل واملباحت  به تمتيب كتاب )القمجا ني الهقهية( لإلمام اوه ق -3
 جزي الكبيب املالكي رمحه هللا.

 إن وجد.-أحمر حمل الرزاع، وسبب ارتالف ال بما  يف املسائل اخلالفية -4

 براسة ارتياراته الهقهية، وذلك حتباع ما يبي: -5

وكك كم  اكتهيككت ن واحككد، فككإين مككا وافق فيككه اجلمهمجر واملشككككككككككككككهمجر  رككد املككالكيككة يف  (أ)
 أبلتهم، م  ا شارب إىل املشالف يف احلاشية.

ودراسكككته براسكككة ممجاز ة  فقد قمتوأما إذا رالف اجلمهمجر أو امل هب  رد املالكية،  (ب)
 آبرا  امل اهب األرمى، م  االستدالل واملراقشة والمجيخ.
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م هللا يف املشككهمجر همج اتهاق  ال ة مه األئمة األرو ة رمحه - ردي-ضككاو  اجلمهمجر  -6
مه م هبهم، أو اتهاق ا رني مرهم  به قمجل يف مقاول ا هماب كل واحد مه اشِرِمْيه 

 وقمجل.
 أقمجال امل اهب وأبلتها مه الكتب امل تمدب لدى كل م هب مرها. و قت -7

 اشايا القم  ية إىل ممجاض ها، و كم اسم السمجرب ورقم اشية. ا زو  -8

ابر امل تمدب، فإن كان احلديت يف الصكككككحيحني األحابيت الربمجية مه املصككككك رّمجت -9
أو أحدمها مسككككككككردا، اكتهيت و زوه إليهما أو مله ا همب وه مرهما، وما ي يكه فيهما 

فإين أرّمجه مه السكككككككككره األرو ة، وقد أسكككككككككتهيد مه نريها  رد احلاجة، أو أحدمها، 
مه املسا يد  فإْن ي يكه يف السره األرو ة فإين أجتهد يف  مجيه مه الكتب األرمى

 م  احلكم  بيه صحة وض ها مه كالم أهل ال بم.والصحاح ونريها، 

  ًثر الصحاوة المجاربب يف البحت مه مظاهنا. رّمجت -10

 . الم المجارب ذكمهم يف صبب البحتاأل تتمه -11

 املصربحاا ال بمية، والكبماا الغميبة، والت ميف حألماكه والببدان. تشمح -12

 م  ضب  ما حيتاج إىل ضب . ومجض   الماا المقيم التزمت -13

 فهارس تهصيبية  دم البحت. توض  -14

 وصلى اهلل على أشرف خلقه وإمام رسله، وخامت أنبيائه، نبينا حممد وآله وصحبه وسلّم .
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 شكر وتقدير:

ال ي مّه  بّي وسكككككككبمجن سكككككككبيل التهّقه يف الديه، ووّفق  لبقبمجل يف ه ه اجلام ة  احلمد هلل
بيل السككككبف املاضككككني، أو  القدوب مه الصككككحاوة والتاو ني، فبه احلمد كما ال ميقة اليت ترتهج سكككك

 همج أهبه، وأس،ل املزيد مه فضبه، وال مجن  به ذكمه وشكمه وحسه  بابته.
وإّن مه م مفة احلّق ألهبه، واال ماف حجلميل ملسكككككديه، أْن أتقّدم حلشككككككم اجلزيل ألومجّي 

وكك هلمككا واجتهككابمهككا يف تمججيهي  وتشككككككككككككككجي ي  به  به  دّي ال رمجفني احلرمج ِكنْي،الكمميني، ووالكك
 طبب ال بم، و به التشّبق حشباب ا سالمية، ف،س،ل هللا ت اىل أْن جيزيهما  ّ  رري ما جازى

اته، روالدا  ه ولده، كما أسكككككككككككككك،له ت اىل أْن يغهم لمجالدي املتمجىف وأْن يممحه، ويزيد يف حسكككككككككككككك وه
إ ه همج ال همّج الغهمجر، كما أسككك،له أْن ميّد يف  سكككيخ جراته،ويسككككره ف ويتجاوز  ه سكككيئاته وزالته،

  مم المجالدب  به  مل صاحٍل يمضيه.
كما أتقّدم حلشككككككككككم وال مفان حجلميل ملقام الشكككككككككيخ المجالد/ احلاج احلسكككككككككني كمجيتا، ال ي 
احتضكككك  يف نمويت تسكككك  حجج، وتمجىّل تموييت ور اييت، وكهب  يف ه ه املّدب الرمجيبة، م  حسككككه 

يه وإرشاب، ف،س،ل هللا ت اىل أْن يبارن له يف  ممه، وأْن حيسه لرا وله ال اقبة، وأْن يصبخ له تمجج
 يف ذرّيّته، إ ه و  ذلك والقابر  بيه.

كما أتقّدم حلشكم اجلزيل، وال مفان حجلميل، هل ه الدولة املباركة،  به ما تب له يف سبيل 
الكممي املّران، أْن جيزيهم رري اجلزا   به ما قّدممجا ردمة الديه، وت بيم أورا  املسككككبمني، ف،سكككك،ل 

 ويقدّ ممجن لإلسالم واملسبمني، وأس،له ت اىل أْن جيم  هبم كبمة املسبمني  به احلّق والسرة.
الشكككككامخ، ال ي  مح ال بميّ وأشككككككم اجلام ة ا سكككككالمية، ممثبة يف كبية الشكككككمي ة، ذان الصكككككّ 

ودان، ، ال يه رج مجا إىل قمجمهم، فكا مجا  افية لألمه أورا  مبا  ّمجهأ بت وجمجبه يف ال اي كّبه، 
وأرّا قسككككم الهقه فيها،  به إهحة ه ه الهمصككككة ال هبية  ، كي وشككككهاً  لكثرٍي مه األسككككقام، 

أتسّبخ حل بم الشم ي األصيل، ف،س،ل هللا ت اىل لكافة املرتسبني هلا أْن يبارن يف جهمجبهم، وأْن 
 ممجن لبمسبمني.جيزيهم رريًا  به ما يقدّ 

حهظه –كما أتمجّجه حلشكم وال مفان لشيشي املشمف الدكتمجر/ محمجب وه  مجض السهبي 
، وتقمجمي  به إشكككككككككككمافه املسكككككككككككتمّم، وجهده الدبوب، حلصكككككككككككرب  به  را  متاو ة ه ا ال مل -هللا
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،  به مْه ي اجله ، فكان خببقه وحبمه و بمه كاألب الراصككخ لمجلده، والربيب املشككهقا مججاجه
املهيدب، وج بها يف ميزان حسكككككككراته، يمجم  هرريا  به  صكككككككائحه القيمة، وتصكككككككمجيبات   اه هللا فجز 

 ه، إ ه تي  جميب.يبقه روّ 
وأشككككككككم الشكككككككيشني اجلبيبني، واألسكككككككتاذيه الكمميني، األسكككككككتاذ  بد هللا وه إوماهيم الزاحم، 

مهما وقما هتا، وقبمجهلما واألسكككككككككتاذ إوماهيم وه مبارن السكككككككككراين،  به تقّببهما هل ه المسكككككككككالة، وقيا
ملراقشكككتها، ف،سككك،ل هللا ت اىل أْن جيزيهم    رري اجلزا ، وأْن يبارن هلم يف جهمجبهم، ويف  بمهم 

 و مبهم، إ ه تي  قميب جميب.
كما ال يهمجت  أْن أتقّدم حلشكككككككككككم والتقديم لكافة ا رمجب والزمال ، ال يه سككككككككككا دوا  به 

تصكككككمجيب رأي، أو إودا   صكككككيحة، لبمجصكككككمجل هب ا ال مل إىل  إجناز ه ا ال مل، إب ارب كتاب، أو
برجكككة أرجمج أْن يكمجن وكككه مقبمجال، فجزى هللا اجلمي   به ا حسكككككككككككككككككان، وحرن هلم يف  بمهم 

 وأهبيهم وذّرايهتم.
و رم ب مجاه أن  احلمد هلل رب ال املني، وصكككككبه هللا وسكككككّبم  به أشكككككمف اخلبق، و يب احلّق 

 له وصحبه وسّبم تسبيما كثريا.وربيبه،  بّيرا حممد و به  
  



 االختيارات الفقهّية لإلمام أبي العّباس القرطبّي في غير العبادات

 26 

 3 ......................................................................... املقدمة:

 8 ................................................................. أمهية املوضوع:

 8 ........................................................ ر املوضوع:أسباب اختيا

 9 ................................................................. خطة الرسالة:

 24 .................................................................... شكر وتقدير:

 



 االختيارات الفقهّية لإلمام أبي العّباس القرطبّي في غير العبادات

 27 

 املطلب األول: امسه ونسبه 
 .(1)إوماهيم األ صاري، القمطيب، املالكيهمج ا مام أمحد وه  مم وه 

، حيت هاجم مرهم ها ةا إىل والب املغمب ال ميب، أما األ صاري: فرسبة إىل األ صار 
 واستقّموا هران.

إىل األ صكككككككككككككككار  سككككككككككككككبككة       -رمحككه هللا-وقككد ذهككب و ض البككاحثني إىل أّن  سككككككككككككككبككة القمطيب 
، وه ه املهرة ال يت اطاها  ابب إال األرقا  واملمجا ؛ ! وحّجته يف ذلك: أّن أحه كان مزيّ ًرا(2)وال 

 ألهنا مه املهه املمتهرة كاحلجامة وحنمجها.
ي أقف  به واحٍد  -رمحه هللا–وأرى أّن ه ا مه اخلمجض فيما ال ي  ، فإّن املمهني له 

ا تِهمْجا إليه مرهم أشكككككار إىل ه ا، وتمن اخلمجض يف جلاج حبٍم وقهمجا وسكككككاحبه أوىل، واال تها  إىل ما 
 لبتمجفيق أرجه.

 أما القمطيب: فرسبة إىل مديرة قمطبة حاضمب والب األ دلس.
أما املالكي: فرسككككككككككككككبة إىل م هب إمام بار اهلجمب، وهمج أحد امل اهب األرو ة امل موفة مه 

 .(3)م اهب أهل السرة املتبمج ة
 
 

                                 
،  هخ الريب رقم 381 /17، البداية والرهاية 224 /48(، 239قم المهة: )ا ظم: هريخ ا سالم ر ( 1)

 /7، ش راا ال هب 195 /2، هريخ اوه المجربي 106 /4، مم ب اجلران 615 /2(، 240المهة: )
 . 457 /1(، 64، حسه احملاضمب )194، شجمب الرمجر الزكية ص 130، الديباج امل هب ص 473

 بد المجهاب الرميمي، وتب ه الشيخ  بد هللا المميان. كما يف  را  القمطيب واملازري همج ال ي ارله الشيخ ( 2)
 .91 /1اال تقابية 

 وما و دها. 91 /1ا ظم:  را  القمطيب واملازري اال تقابية مه رالل شمحيهما لصحيخ مسبم ( 3)
= 
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 املطلب الثاين: كنيته ولقبه
ب وضككككككككككككككيككا  الككديهكريككة ا مككام القمطيب: أومج ال بككاس، و  ب (2)، وحوه املزيّ ه(1)لقككّ  ، كمككا لقككّ 

 .(4)، والشاهد(3)حل دل
أما تكّريه أبيب ال باس، فبم أقف  به سكككككككككككبٍب ل لك، فبم ي كم يف املصكككككككككككابر اليت وقهت 

  بيها ولد له.
وأما ضكككككيا  الديه: فهمج لقب اشكككككتهم إطالقه  بيه، وكا ت األلقاب يف الداير املصكككككمية يف 

رضككككي هب ا البقب، فقد اسككككتركم ه ه  -رمحه هللا–، وال أظّه أح ال باس القمطيب  صككككمه مرتشككككمبً 
وأما تغيريه ومّب فبمججهني: أحدمها: أ ه  ))الظاهمب، حيت قال يف حب تغيري االسككككككككككككككم مبا همجأوىل: 

كان يكمه أن يقال: رمج مه  رد ومّب، إذ كا ت املسكككككككماب هب ا زوجته، وهي اليت تاها جمجيمية. 
  ملا فيه مه تزكية ا  سكككان  هسكككه، فهمج تالفا لقمجله ت اىل:  والثاين:            

       ( :32سكككككككككككككككمجرب الرجم اشية) . وجيري هذا اجملرى يف املنع ما قد كثر يف هذه الداير من
لديه، وما أشككككككبه ذلك مه ، كزكي الديه وحميي انعتهم أنفسههههههم ابلنعوت الض تقتضهههههي التزكية

 .(5)((األتا  اجلارية يف ه ه األزمان اليت يك ْقِصد هبا املدح والتزكية

                                 
 /1ف الظرمجن . وورب يف كش194، شجمب الرمجر الزكية ص 130، 130ا ظم: الديباج امل هب ص ( 1)

 أ ه هال الديه! ول به حتّمف  بيه الضيا  إىل هال أو يكمجن كّل مرهما لقبا له، وهللا أ بم. 554

 .545 /1، املقهه الكبري 225 /48ا ظم: هريخ ا سالم ( 2)

 .95 /1، ذيل مم ب الزمان 64 /7ا ظم: الرجمجم الزاهمب ( 3)
 .473 /7، ش راا ال هب 615 /2 ،  هخ الريب225 /48ا ظم: هريخ ا سالم ( 4)

. وا ظم: املس،لة مهّصبة يف املربب الثالت مه املبحت الثالت مه الهصل التاس  مه 465 /5املههم ( 5)
 ه ه المسالة.

= 
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وليس وغميٍب أن يشككتهم لقبا  ه ا  سككان وهمج ال يمتضككيه لرهسككه، تمجاضككً ا هلل  ّز وجّل، 
مبحيي الديه، م  أ ه  -رمحه هللا– (1)وإرناًما لبرهس مه الغمور، فقد اشككككتهم لقب ا مام الرمجوي

 .(2) قل  ره الرهي  ه ه ا البقب
ألّن أحه كان مزيّ ًرا، فرسككككككككككب إىل  -رمحه هللا–وأما اوه املزيّ ه: فبقّ ب وه ا مام أومج ال باس 

 .(4)، وهب ا البقب كان م موفًا يف والبه(3)صر ة أويه
والشككككككككككككككهمجب يف وأمككا لقككب ال ككدل والشكككككككككككككككاهككد: فقككد أطبقككا  بيككه؛ أل ككه قككام و مككل ال ككدول 

ا سككككردرية، وهم قمجما يت مّفمجن  به الراس، ويشكككهدون يف القضكككااي، م  كمجهنم  قاٍا  دوال  رد 
 .(5)القضاب

 
 
 
 
 
 

                                 
همج ا مام الزاهد، ال اي المحين، أومج زكماي حيىي وه شمف الرمجوي احلزامي، كان حمّمرًا مل هب الشاف ية ومرّقحه، وله  (1)

ا يف الراف ة املهيدب، مرها: افممجع يف شمح امله ب، وروضة الرالبني، وشمح صحيخ مسبم، ورايض الصاحلني التص
ونريها. ولد ورمجى سرة إحدى و ال ني وستمائة، وتهقه  به ها ة مرهم: الكمال ا روبي، وأومج امل اين إسحاق املغميب، 

، طبقاا الشاف ية 395 /8اا الشاف ية الكربى لبسبكي تمجيف سرة ست وسب ني وستمائة، وبفه وببده. ا ظم: طبق
 .354 /5، ش راا ال هب 276الوه هداية هللا ص 

 وما و دها. و سبه إىل و ض الكتب املرسمجوة إىل الرمجوي. 110 /1ا ظم: املدرل الوه احلاج ( 2)

 أحد أجدابه! ا ظم: . رالفًا ملا ذهب إليه حمققمج املههم أ ه  سبة إىل225 /48ا ظم: هريخ ا سالم ( 3)
 .31 /1مقدمة حتقيق املههم لبشيخ حميي الديه مستمج ومه م ه 

 .265 /7ا ظم: املصدر الساوق، والمجايف حلمجفياا ( 4)

. ومجاسرة:  را  القمطيب واملازري اال تقابية 63ا ظم: م يد الر م ومبيد الرقم ل بد المجهاب السبكي ص ( 5)
 .92ص 
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 املبحث الثاين: مولده، ونشأته، ووفاته.

 وفيه ثالثة مطالب:
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 املطلب األول: مولده 
، سككككككككككككككرككة مثككان (1) ككدلسوقمطبككة مه والب األ -رمحككه هللا–ولككد ا مككام أومج ال بككاس القمطيب 

 .(2)(578وسب ني ومخسمائة )
وي أقْف  به حتديد اليمجم والشككككككهم لمجالبته، وه ا ليس وغميٍب؛ فإّن ا  سككككككان  رد والبته 
، ليس له    ان ما يستحّت اهلمم إىل اال ترا  وه، وتدويره يف ذاكمب التاريخ،  وإمنا تكمجن  مغممجرا

مه مزااي وفضكككككككائل، مه مبٍك أو  ماٍ  أو وجاهٍة أو  بٍم،  الشكككككككهمب و د ذلك مبا يهبه هللا ت اىل له 
ول لك يق  االرتالف يف ممجلد أكثم الراس قدميًا، ول قد ارتبف يف ميالب الريب 

(3). 
 املطلب الثاين: نشأته

وبالب األ دلس، ويف حاضككككككككككككككمهتا قمطبة، اليت  -رمحه هللا–إذا كا ت والبب ا مام القمطيب 
هحمجل، واألئمكككة ال كككدول، مه فقهكككا  وحمكككّد ني، وأبح  ولغمجّيني، وقمّا  ككككا كككت تزرم حل بمكككا  ال

وأصكككككككمجلّيني، فال شكككككككّك أّن ه ه البيئة ال بمية، هلا أت ريا واضكككككككخا يف تثقيف الراشكككككككئني، وتمججيههم 
 المججهة السبيمة يف الربب، حىت يدركمجا املىن واألرب.

وإن ي تظهم له أًثرب مه  بٍم -  ويظهم أّن والد القمطيب رمحة هللا  بيهما كان مه ال بما
قال الشكككككككككككيخ الهقيه ا مام  )): -رمحه هللا–، فقد ورب يف أول تبشيا مسكككككككككككبم لإلمام القمطيب -

-رمحه هللا–ال اي احملّد  أومج ال باس اوه الشككككككككككككككيخ الهقيه أيب حهٍا  مم األ صككككككككككككككاري القمطيب 
....))(4). 

                                 
، شجمب الرمجر الزكية 95 /1، ذيل مم ب الزمان 545 /1، املقهه الكبري 225 /48ا ظم: هريخ ا سالم ( 1)

 .194ص 

، الديباج 473 /7، ش راا ال هب 381 /17، البداية والرهاية 278 /3ا ظم: ال رب يف ررب مه نرب ( 2)
(. 598. رالفا ملا ذكمه حمّققا تبشيا صحيخ مسبم لبقمطيب أّن والبته سرة: )131امل هب ص 

  جب أّن مصدرمها الديباج. وال

، السريب الربمجية يف ضمج  املصابر األصبية 61يف كتاب: فقه السريب لبغزا  ص  ا ظم اخلالف يف ممجلده ( 3)
 وما و دها. 109ص 

. ووهم الشيخ الدكتمجر  بد هللا المميان. فج ل 85 /1، وم  املههم 31 /1تبشيا صحيخ مسبم ( 4)
= 
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ونّمب، وهمج يف مقتبل  ممه، و  مجمة  -رمحه هللا–وقد شككككككككككككككّمق ا مام أومج ال باس القمطيب 
، وه ه (1)، وكا ت ه ه المحبة قبل أن جياوز الثا ية  شمب-رمحه هللا-أظهاره، وذلك ومفقة والده 

 أماربا  به ا ترا  والده حل بم وطببه، والشغف وه، وحمصه الشديد  به ت بيم ولده.
ه ه البيئة ال بمية مما أ ّم  وبالب األ دلس، وكان صككككككككككالح -رمحه هللا-و شكككككككككك،ب أيب ال باس 

 أت ريًا واضًحا  بيه يف تمجّجهه ال بمي، و بمجنه فيه، ووبمجنه فيه مببًغا  ظيًما.
م  والده  -رمحه هللا-وقد  ّبل ه ه الرش،ب الّمحبة ال بمية اليت راضها ا مام أومج ال باس 

، مث (2)ة ونريها مه البالب، فسككم  كثريًا مبكة واملديرة، والقدس، ومصككم، وا سكككردري-رمحه هللا–
 اب إىل ممجطر ه، واسكككتقّم فيها قبل أن  ر   صكككا المحال، وي زم  به اال تقال، و د أن سكككا ا 

 .(3)األوضاع وبالب األ دلس، واستمجىل  به و ضها األ دا ، وساممجا أهبها سمج  ال  اب
ألحّبة، قاصكًدا البيت قام حلّمحبة، ومهارقة األصكحاب وا -رمحه هللا–مث إّن ا مام القمطيب 

ال تيق، ألبا  فميضككككككككة هللا ت اىل، وقامت  قبةا يف السككككككككبيل، وإرافة كابْا متر  المحيل، لكه ما 
رحبته، وأّبى  -رمحه هللا–لبت أن ا كشكككككف الظالم، وأسكككككهم صكككككبخ األمان، وأمّت ا مام القمطيب 

قد قّمره أّن  )):  فميضكككة احلج، وقد وصكككف ورهسكككه ه ه المحبة، حيت قال يف حب ربية الريب
املكككدرن يف املركككام أمثبكككةا لبممئيكككاا، ال أ هس املمئيكككاا، نري أّن تبكككك األمثبكككة هرًب تكمجن مركككاوقكككًة 
حلقيقككة املمئي، وقككد ال تكمجن مرككاوقككًة. مث املرككاوقككة قككد تظهم يف اليقظككة  به حنمج مككا أبركككت يف 

أريُتِك يف سََََََة من  ري ٍةيةإذ  هي       )): (4)أ ه قال ل ائشككككككككككككككة الرمجم، كما قد صككككككككككككككّخ  ره 

                                 
 /1ههم، وهمج مقدمة التبشيا. ا ظم:  را  القمطيب واملازري اال تقابية الكالم امل كمجر مه مقدمة امل

93. 

 .94 /1ا ظم:  را  ا مام القمطيب واملازري اال تقابية ( 1)

 .194، شجمب الرمجر الزكية ص 131ا ظم: الديباج امل هب ص ( 2)

كما ذكم احلاف  ال هيب   كان استيال  الكهار  به قمطبة حاضمب األ دلس يف سرة ست و ال ني وستمائة(  3)
 .31 /46هريخ ا سالم 

،  املة فقيهة، راوية لألحابيت، روي هلا  ه الريب -رضي هللا  رهما–هي أم املنمرني الصديقة ورت أيب وكم الصديق  (4)
  ألها حديت ومائتا حديت و شمب أحابيت، وتمجفيت سرة مثان ومخسني، وصبه  بيها أومج هميمب ا ظم: هت يب .
 .8/231، ا صاوة 615 /2تا  والبغاا األ

= 
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: وقككد وق    هكك ا ممّاٍا، (1)((أنت  ، وم رككاه: أ ككه ر هككا يف  مجمككه  به مككا ر هككا يف يقظتككه. قك بككْت 
مرها: أين ملا وصبت  إىل تمج س قاصًدا إىل احلج، ت ت أربارًا سيّ ئًة  ه البالب املصمية مه جهة 

  به املقام وتمج س إىل أْن يرجبي أمم ال دّو، ف،ريت  يف ال دّو ال ي نبب  به بمياط، ف زمت  
، ، وأه جالسا قميًبا مه مرربه، وأهسا ي سككككككككككككككبّ ممجن  به الريب الرمجم ك،يّن يف مسككككككككككككككجد الريب 

، فشمْ ت  يف السالم  به فجا ين و ض مه سّبم  بيه، فاْ تهمين، وقال: قْم فسبّ ْم  به الريب 
م  بّي فيما كان قد صكك  ب مه ، فاسككتِكيكِْقْظت  وأالريب  بّ م   بيه، فجدَّب هللا    ْزًما، ويسككَّ ه أ سككِ

أسبايب، وأزال  ّ  ما كرت  أ مجَّف ه مه أمم ال دّو، وسافْما  إىل أْن وصْبت  ا سكردرية  ه مّدب 
مقدارها  ال مجن يمجًما يف كِرف  السككككككككككالمة، فمججدهتا والداير املصككككككككككمية  به أشككككككككككّد رمْجٍف، وأ ظم 

ْل يف ا سكككْردرية  شككمب أايٍم، حىت كمْ  ٍب، وال دّو قد اسككتهحل أمم ه ، و ظمْت شككمجْكت ه ، فبم أكمّ 
كسم هللا ال دّو، ومكَِّه مره مه نري ص ْر   أحٍد مه املشبمجقني، ول وبرف أكمم األكممني، وأرحم 

ه إىل قرب  بّيه المامحني. مث إّن هللا ت اىل كّمل  بّي إحسكككككككككككككككا ه وإْ  امه، وأوصككككككككككككككب  و د حّج ويت
 . (2)((ومسجده، فمأيت ه  وهللا يف اليقظة  به الرحمج ال ي رأيْكت ه  يف املرام مه نري زايبب وال  قصان

تزّوج وبركل، نري أّن  -رمحكه هللا–وأمكا مكا يت ّبق حبكالتكه ا جتمكا يكة، فكإّن ا مكام القمطيب 
-نري أّن ال ي ال شككككّك فيه املصككككابر شككككّحْت  ه تهصككككيل ه ه احلالة، وهل رزق أوالبا أو ال؟ 

همج صحة تزّوجه، فقد قال إ م احلكاية الساوقة يف رحبته إىل احلج، مراًما  رم وق  له،  - ردي
ومرها: أيّن تزّوْجت  اممأًب، وقبل الدرمجل هبا:  )): -رمحه هللا–وجا   به ما رأى يف املرام، فقال 

ها يف الرمجم  به الصكككككككككككككهة اليت كا ْت  بيها يف حدّ ْ ت   ه صكككككككككككككهتها ما أوق  يف قْبيب  ك ْهمًب، ف، ريت  
ا هي اليت أ ريت ها يف الرمجم وحنمج             ه ا كثري  .(3)((ويت ها، مثّ ملا اجتم ت  هبا وجْدهت 

                                 
ورحمجه، أرمجه البشاري يف الركاح، حب الرظم إىل املمأب  -رضي هللا  رها–قر ة مه حديت  ائشة ( 1)

-رضي هللا ت اىل  رها–، ومسبم يف الهضائل، حب يف فضل  ائشة 226 /9(، 5125قبل التزويج، )
 ال  لياٍل، جا ين وك  املبك يف سمقة... احلديت.. ولهظه: أريتك يف املرام  198 /15(، 6233، )

 وما و دها. 24 /6املههم ( 2)

 .96 /1. وي جيزم الشيخ  بد هللا المميان هب ا! ا ظم:  را  القمطيب واملازري اال تقابية 25 /6املههم ( 3)
= 
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 املطلب الثالث: وفاته
ا، أجاب ا مام القمطيب  رمحه –و د حياب حافبٍة حل بم، ت بًُّما وت بيًما، وتهّقًها وتدريسككككككككككككككً

، (2)، يف الماو   شككككم مره(1)ي هللا، وفاضككككْت روحه إىل هللا، وذلك يف شككككهم ذي الق دببا  -هللا
. تغّمده هللا ت اىل ومجاسككك  رمحته، (4)، مه سكككرة سكككّت ومخسكككني وسكككّتمائة(3)وقيل: الماو  وال شكككميه

 وأسكره فسيخ جّراته، جزا  ما قّدم لإلسالم واملسبمني، مه تصا يف جام ة، و بمجٍم هف ة. 
لمجال أّن  -رمحه هللا–املصككككككككككككككابر جتم   به ه ا التاريخ يف وفاب ا مام أيب ال باس وكابا 

رمق هككك ا ا هكككاع، ورمم هككك ا االتهكككاق، فككك كم أّن ا مكككام  -رمحكككه هللا– (5)ا مكككام اوه فمحمجن
 .(6)تمجيف يف سرة سّت و شميه وستمائة -رمحه هللا–القمطيب 

، وأما احتمال التصككككككككككحيف ال ي ذكمه -رمحه هللا–اوه فمحمجن  وال شككككككككككّك يف وهم ا مام
رمحه –يف كالم اوه فمحمجن، فهيه و دا، إذ إّن اوه فمحمجن  -حهظه هللا–الشكككككككككيخ  بد هللا المميان 

                                 
 هخ ، 473 /7، ش راا ال هب 225 /48، هريخ ا سالم 323 /23ا ظم: سري أ الم الربال  ( 1)

 .457 /1، حسه احملاضمب 95 /1، ذيل مم ب الزمان 615 /2الريب 

 .95 /1، ذيل مم ب الزمان 615 /2،  هخ الريب 224 /48ا ظم: هريخ ا سالم ( 2)

 . وا همب وه فيما وقهت  بيه مه مصابر هب ا التاريخ.545 /1ا ظم: املقهه الكبري ( 3)

 /3، ال رب 1438 /4، ت كمب احلهاظ 323 /23م الربال  ، سري أ ال225 /48ا ظم: هريخ ا سالم ( 4)
، المجايف حلمجفياا 457 /1، حسه احملاضمب 64 /7، الرجمجم الزاهمب 381 /17، البداية والرهاية 278

، ذيل مم ب الزمان 106 /4، مم ب اجلران 94 /1، شجمب الرمجر الزكية 545 /1، املقهه الكبري 264 /7
 .557 /1، كشف الظرمجن 195 /2، هريخ اوه المجربي 473 /7، ش راا ال هب 95 /1

همج قاضي املديرة املرمجرب ومهان الديه أومج إسحاق، إوماهيم وه أيب احلسه  بي وه فمحمجن املدين، الشيخ ال مدب اهلمام،  (5)
 مفة، وأر   أحد شيمجل ا سالم، وقدوب ال بما  األ الم، ورامتة الهضال  الكمام، أر   ه والده، و مه، وا مام اوه

 ره اوره أومج اليمه ونريه، له شمح  به تتصم اوه احلاجب الهم ي، وتبصمب احلكام يف أصمجل األقضية ومراهج 
األحكام، والديباج امل هب يف م مفة أ يان امل هب، وبرب الغمجاص يف حماضمب اخلمجاص. تمجيف يف ذي احلجة سرة تس  

 .222 وتس ني وسب مائة. ا ظم: شجمب الرمجر الزكية ص

 .131ا ظم: الديباج ص ( 6)
= 
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. فهكك ا صككككككككككككككميخا أ كّكه ي (1) قككل القمجل اشرم الكك ي  بيككه سكككككككككككككككائم املمهني، مث قككال: فككا ظمه -هللا
 م.يتصّحف  بيه. وهللا ت اىل أ ب

 رمحه هللا ت اىل وممحته المجاس ة.–. (2)وكان  ممه حني تمجيف مثاٍن وسب ني سرةً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .131ا ظم: الديباج ص ( 1)

 .64 /7، الرجمجم الزاهمب 1438 /4ا ظم: ت كمب احلهاظ ( 2)
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 املبحث الثالث: شيوخه.
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 :شيوخه
مبشكككككايخ كثرييه، كا مجا جنمجًما يف الهرمجن، وأ الما يف  -رمحه هللا–لقد حظي ا مام القمطيب 

 ت اىل  به ا مام القمطيب يف  بمّج ك به، وسككككككك ة م ارفه، امل ارف، وهنال  كان هلم األ م إبذن هللا
 ومه هنال  األ الم:

أومج حممد القاسكككم وه فريب وه أيب القاسكككم الشكككاطيب، املقم  الضكككميم،  اي حلقما اا،  -1
، لغمجي، له : ) حمز األماين ووجه التهاين(، قصككككككككككككككيدب يف القما اا  ما حمّد  مهسككككككككككككككّ 

له قصككيدب بالية مه حهظها أحاط  بما وكتاب اشككتهما حسككم الشككاطبية، كما أّن 
 .(1)(590التمهيد الوه  بد الرب. وتمجيف مبصم سرة: )

 .(2)(604أومج ذّر مص ب وه حممد وه مس مجب اخلش ، املتمجىف سرة: )  -2

(. كان 605أومج القاسككككم  بد الممحه وه  يسككككه وه املبجمجم األزبي. املتمجىف سككككرة: ) -3
جبم  الكتب، فجم  ما ي جيمْ ه أحدا مه أهل  مه أ يان مديرة فاس، وكان ممجِلً ا

 .(3)املغمب، ورزا ته كا ت املشهمجرب يف املغمب، وي ْت و د وفاته وستة  الف بيرار

ً ا يف  -4 بيت. ذكمه القمطيب يف املههم، كان متمجسككّ  أومج الصككرب أيمجب وه حممد الههمي السككّ
ا زاهًدا، استشهد يف وق ة حصه ال قاب سرة: 

ً
 .(4)(609)الّمواية،  امل

(. وهمج مه أهل 610أومج  بد هللا حممد وه  بد الممحه التجيبيب، املتمجىف سككككككككككككككرة: ) -5
إشككككككككبيبية حأل دلس، طاف وبالب األ دلس لربب ال بم، مث اسككككككككتقّم وتبمسككككككككان. وله 

 .  (5)منلّهاا مرها: ) المنيب يف اجلهاب(

                                 
. وذكمه تبمجف مه شيمجل القمطيب. ا ظم: شجمب الرمجر الزكية 323ا ظم تمهته مهصبة يف الديباج ص ( 1)

 .194ص 

 .480 /4قمطيب مه شيمجره. ا ظم: املههم . وذكمه ال27 /7ا ظم تمهته يف ش راا ال هب ( 2)

. وذكمه اوه فمحمجن مه شيمجل القمطيب وأ ه لقيه وهاس. ا ظم: 396 /2ا ظم تمهته يف ج وب املقتبس ( 3)
 .131الديباج ص 

  . 430 /1. وذكمه القمطيب يف املههم كثريا. ا ظم: املههم 168 /1ا ظم تمهته يف ج وب املقتبس  (4)

 . 131. وذكمه اوه فمحمجن مه شيمجل القمطيب يف الديباج ص 2/379يف  هخ الريب ا ظم تمهته ( 5)
= 
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 صكككككككاري، إماما أومج حممد  بد هللا وه سكككككككبيمان وه باوب وه ِحمْجط هللا األ دلسكككككككي األ -6
، متهرّ ها، و  قضكككككككككا  إشكككككككككبيبية، وقمطبة،  ، فقيها أصكككككككككمج د، حنمجيد أبيبا حاف ا حمدّ  ا

 . (1)(612وسال، وميمجرقة، وسبتة. وتمجيف يف روي  األول، سرة: )

رمحه –. قال القمطيب (2)أومج احلسكككككككككككه  بي وه حممد وه  بي وه حها اليحصكككككككككككيب -7
ي   صككككككككككككككحيخ –اال ترككا  هبكك ا الكتككاب وقككد أ ككان الكممي المجهككاب  به  )): -هللا

ت ه رواية وتقييًدا  ه ها ٍة مه أ الم ال بما ، وًثفرت -مسككبم يف التهقه فيه  (3)فتبقَّيكْ
و ض سككككككككككككاباا الهقها ، فممه رويته  ره: الشككككككككككككيخ الهقيه احملد  الثقة الثبت أومج 

 بي وه احلسككه  بي وه الشككيخ الزاهد الهاضككل احملد  املقيد أيب  بد هللا حممد وه 
حها اليحصكككيب قما ب  بيه، وهمج ميسكككك أصكككبه حنمج املمتني، يف مدب  رمها شككك بان 

 .(4)((سرة سب  وستمائة

يف  -رمحكككه هللا–. قكككال  ركككه أومج ال بكككاس (5)أومج إوماهيم  مجض وه حمممجب تقي الكككديه -8
قمأته كبه  به الشككيخ الهقيه  )) رااي ذكمه مله روى  ره صككحيخ مسككبم مه الشككيمجل: 

 .(6)((اضل تقي الديه أيب إوماهيم  مجض وه حمممجب مبصمالزاهد اله

                                 
. وذكمه القمطيب 131. وذكمه اوه فمحمجن مه شيمجره يف الديباج ص 231ا ظم تمهته يف الديباج ص ( 1)

فيمه روى  ره صحيخ مسبم قما ب  بيه، وتاً ا ألكثمه، وإجازب لسائمه وقمطبة. ا ظم: تبشيا صحيخ 
 . 34 /1 مسبم

 .225 /48. هريخ ا سالم ((وي أ مفه )) :-رمحه هللا–ي أقف  به تمهته. قال  ره ال هيب ( 2)

أي جالست، وأصبه مه الثهراا، وهمج ما يترا م مه المجبني  ))يف م راها:  -رمحه هللا–قال القمطيب ( 3)
: أي نب  مه ال مل، وواحد الثهراا والمكبتني واليديه مه تكمار اجلبمجس وال مل، يقال:  هرت اليد  هرا
 .1/103. املههم (( هرة، وأصبها ما يق  مه الب ري  به األرض، ويغب   رد ا شارة

 .33 /1تبشيا صحيخ مسبم ( 4)

 .139 /8ا ظم تمهته يف تمجضيخ املشتبه ( 5)

 .104 /1املههم ( 6)
= 
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وممه  )): -رمحه هللا–. قال القمطيب (1)أومج احلسكككككككككه ممتضكككككككككه وه ال هيف املقدسكككككككككي -9
الشكككككككيخ الهقيه احملّد  الزاهد التاّل  لبقم ن: أومج  -ي   صكككككككحيخ مسكككككككبم–أجازه   

وقمأا  احلسككككككني ممتضككككككه وه ال هيف املقدسككككككي، لقيته وقمافة مصككككككم، وت ت  بيه،
 .(2)(( بيه، وأجاز   هي  رواايته

القاضككي أومج الهضككل اوه احلباب، وهمج أمحد وه حممد وه  بد ال زيز وه احلسككني وه  -10
. قال (3)648 بد هللا التميمي السكككككككك دي، املصككككككككمي املالكي، ال دل، املتمجيف سككككككككرة 

 ومرهم القاضككي فشم القضككاب ))فيمه أجاز له صككحيخ مسككبم:  -رمحه هللا–القمطيب 
 .(4)((أومج الهضل وه احلباب، أجازه  

ا مكام احلكاف  أومج حممكد زكي الكديه  بكد ال ظيم وه  بكد القمجي املرك ري املصككككككككككككككمي  -11
الشكككككاف ي، املشكككككهمجر صكككككاحب كتاب )المنيب والمهيب، وتتصكككككم صكككككحيخ مسكككككبم 

 . (5)(656ونريمها(، املتمجىف يف سرة: )
 
 
 
 
 
 
 

                                 
. و ردهم 168 /5 راا ال هب . ش221 /3، ال رب 11 /23ا ظم تمهته يف سري أ الم الربال  ( 1)

 هي ا أومج احلسه. ووق  يف املههم: أومج احلسني، ول به تصّحف يف الربا ة. وهللا أ بم.

 .104 /1املههم ( 2)

 .240 /5، ش راا ال هب55 /8ا ظم تمهته يف المجايف حلمجفياا ( 3)

 .104 /1املههم ( 4)

 .259 /8(، 1187، طبقاا السبكي )319 /23ا ظم تمهته مهصبة يف سري أ الم الربال  ( 5)
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 املبحث الرابع : تالميذه.
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 :الميذهت
حلتدريس والت،ليف، فا تشكككككككككم وني  -رمحه هللا–اشكككككككككتغل ا مام احلاف  أومج ال باس القمطيب 

الراس  بمه وفضككبه، وذاع صككيته وطار، فارحتل الراس إليه مه كّل حدب وصككمجب، وقصككدوه مه 
 ، يرهبمجن مه م يره املتدّفق، ويرته مجن ورظمه املدّقق، و ر ون  ره مصكككككككرهاته(1)املشكككككككمق واملغمب

 . (2)املهيدب، ولليهه اجليدب
نري أّن امل موفني مه تالميككككك ه قبكككككة قبيبكككككة، ال تتمجا م م  مكككككا  مف  ركككككه مه التكككككدريس 

 ح سكردرية، حىت  مف حملدّرس ح سكردرية.
وم  ه ا فإ ه كان مه تالم ته أئمة م موفمجن، و بما  فضككككال  مشككككهمجرون، ومه هبة مه 

 أر   ره:
م، وال بم  -1 الهقيككه، أومج  بككد هللا حممككد وه أمحككد وه أيب وكم وه فمح ا مككام املهسككككككككككككككّ

القمطيب امل موف، صكككككككككككاحب كتاب )اجلام  ألحكام القم ن، وكتاب شكككككككككككمح األتا  
. وقد اسككككككككككتهاب كثريا مه (3)(671احلسككككككككككىن، وكتاب الت كمب( ونريها املتمجىف سككككككككككرة )

بهة مه كتبه، كتاب املههم يف كتاوه اجلام  ونريه، وصمّح حألر   ره يف ممجاض  تت
وارتبف يف زاب ممجسه  ))مه ذلك قمجله يف قصة ممجسه م  اخلضم  بيهما السالم: 

ما كان؟ فقال اوه  باس: كان حمجه ممبمجحا يف ز بيل، وكاه يصككككككككككككككيبان مره ندا  
و شككككا ، فبما ا تهيا إىل الصككككشمب  به سككككاحل البحم، وضكككك  فتاه املكتل، ف،صككككاب 

املكتل، فقبب املكتل، وا سككككككككككككككمب احلمجا، احلمجا جمي البحم، فتحّمن احلمجا يف 
و سي الهىت أن ي كم قصة احلمجا ملمجسه. وقيل: إمنا كان احلمجا بليال  به ممجض  

 محل رعك ٍوتا يف ركتلذ  حيث  قدت  حلوت        ))اخلضككككككككككككككم لقمجله يف احلديت: 

                                 
 .131ا ظم: الديباج ص ( 1)

 .615 /2ا ظم:  هخ الريب ( 2)

 . وأ ىن  بيه  را  هيال  رما يف الزهد وال بم وال بابب!406ا ظم تمهته مهصبة يف الديباج ص ( 3)
= 
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.  به ه ا فيكمجن تزّوبا شككككيًئا  رم نري احلمجا، وه ا ذكمه شككككيشرا ا مام (( هو ثّم
 .(1)((اس وارتارهأومج ال ب

وقال شككككككككككككككيشرا أومج ال باس أمحد وه  مم  ))وقال أومج  بد هللا القمطيب يف كتاب الت كمب 
القمطيب: يربغي أن يمشد امليت يف قربه حيت وض ه فيه إىل جمجاب السنال، وي ّكم و لك فيقال 
له: قل ريب هللا، وا سككككككككككككككالم بي ، وحممد رسككككككككككككككمج ، فإ ه  ه ذلك يسككككككككككككككك،ل، كما جا ا وه 

 .(2)((األربار...وقد جمى ال مل  رده وقمطبة ك لك
وقمجله: )قال و ض  بمائرا، أو قال  بمابه(  -رمحه هللا–ورمبا  قل  ه شيشه أيب ال باس 

أو يرقل  ره مه نري  سبة إليه، وهمج أيضا كثري، واملقصمجب أن أح  بد هللا ي ترب أشهم تالمي  أيب 
 .(3)كتاوه املههم، فقد ت ه مه شيشه نري أجزا  يف  رمهال باس، وهمج مه أكثم املستهيديه مه  

ا مام  بد املنمه وه ربف وه أيب احلسكككككككككككككه وه شكككككككككككككمف وه اخلضكككككككككككككم الدمياطي،  -2
الشككاف ي م هبا، وكان حاف  زما ه، وإمام أهل احلديت يف وقته، ولد ودمياط سككرة 

(، وهمج صككككككككككككككككاحككب كتككاب )املتجم الماوخ( 705(، وتمجيف حلقككاهمب سككككككككككككككرككة )613)
 . (4)هونري 

القاضكككككككككككي هال الديه املالكي،  وهمج حممد وه سكككككككككككبيمان وه سكككككككككككمجمم، أومج  بد هللا  -3
(، وت  مه أيب 645الزواوي، قاضكي قضكاب املالكية حلشكام، قدم مه املغمب سكرة )

                                 
  كثريا مرها احملققمجن . وال ميكه حصم  قمجله نري املرسمجوة إليه، وقد تتبّ 16 /11اجلام  ألحكام القم ن ( 1)

 -حهظه هللا ت اىل–لكتاب اجلام  ألحكام القم ن إبشماف م ا  الدكتمجر  بد هللا وه  بد احملسه المكي 
 .197 /6فبرياج . ويرظم ما  قبه  ه القمطيب يف املههم 

 .332 /1. وا ظم ه ا املرقمجل يف املههم 343 /1كتاب الت كمب أبحمجال املمجته وأممجر اشرمب (  2)

 .407ا ظم: الديباج ص ( 3)

. وذكمه مه تالمي  القمطيب 102 /10(، 1380ا ظم: تمهته مهصبة يف طبقاا الشاف ية الكربى )( 4)
.  قال  ه الدمياطي يف م جم شيمجره. وقال ال هيب يف هريخ 131ا مام اوه فمحمجن يف الديباج 

 .((أجاز   مصرهاتهأر ا  ره، و  )).  قال  ه الدمياطي قمجله: 225 /48ا سالم 
= 
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ال باس القمطيب، واشكككتغل حلداير املصكككمية، وحّد  هبا، مث تمجىل قضكككا  الشكككام  ال ني 
 .(1)(719ا، وتمجيف سرة )سرة، و زل قبل ممجته و شميه يمجم

 ، وي أقف  به تمهته!(2)احلاف  أومج احلسه وه حيىي القمشي، فقد ذكمه مه شيمجره -4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
. وصمّح هران اوه فمحمجن أبن القمطيب أح ال باس مه شيمجره، وقببه 413ا ظم تمهته يف الديباج ص ( 1)

 .((محل  ره هال الديه املالكي وها ة ))، حيت قال: 225 /48احلاف  ال هيب يف هريخ ا سالم 

 .131ا ظم: الديباج ص ( 2)
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 املبحث اخلامس: مؤلفاته.
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 :مؤل فاته
ََان  نقعم ه   ))قال:  أن الريب   (1) بت مه حديت أيب هميمب إال  إي  رات  إلنسَ

 .(2) رواه مسبم ((ري ثالثن: إال ري صد ن جارينذ أو ه مإ ينتفم ب ذ أو ولد  صاحلإ يدهو ل 
ه ه الثال  اخلصال إمنا جمى  مبها و د  )): -رمحه هللا–قال ا مام أومج ال باس القمطيب 

ِبْت إليه؛ أل ه تسككككبَّب يف ذلك، وحمص  بيه، و مجاه، مث  إّن فمجائدها متجدّ ببا املمجا  به مه   سكككك 
و ده بائمةا، فصككككككار ك، ه حشككككككمها حله ل، وك لك حكم كّل ما سككككككرَّه ا  سككككككان مه اخلري فتكمَّر 
و ده...وإمنا رّا ه ه الثال ة حل كم يف ه ا احلديت؛ ألهنا أصكككككككككمجل اخلري، وأنبب ما يقصكككككككككد 

لت بيم والتصكككككككككريف، و به أهل الهضكككككككككل وقا ه و دهم...وفيه ما يدّل  به  بيد ال بمجم الديرية ح
االجتهككاب يف محككل األوالب  به طميق اخلري والصككككككككككككككالح، ووصككككككككككككككّيتهم حلككد ككا   رككد ممجتككه وو ككد 

 .(3)((املمجا
فال نمو أْن جنده قد اشككككتغل  -رمحه هللا–إذا وضكككك را يف البال أّن ه ا رأي ا مام القمطيب 

ال يرقر  أجمها و د املماا، ما  حلت،ليف، وه  ال بمجم و بيدها حلتصريف، فإ ه صدقة جاريةا،
 بام الراس يرته مجن مه ه ا ال بم.

لبت،ليف، وج به ممجفكًَّقا يف التصككككككككككككككريف،  -رمحه هللا–وقد وّفق هللا ت اىل ا مام أح ال باس 
فقد صكككككككككككّرف يف فرمجٍن مترمجّ  ة، وم ارف مت دّ بب، إال أّن امل موف مرها يرصكككككككككككّب كّبه يف الت ميف 

 بق مبالك يمجم الديه.حلديه، وما يصل اخل
 

                                 
، وهمج أكثم ممحه وه صشم الدوسي، أسبم السرة الساو ة مه اهلجمب، والزم الريب همج الصحايب اجلبيل  بد ال ( 1)

، ا صاوة 578 /2، تمجيف حملديرة سرة سب  ومخسني. ا ظم: سري أ الم الربال  الصحاوة رواية لبحديت  ه الريب 
7/ 348. 

 .87 /11(، 4199أرمجه مسبم يف المجصية، حب ما يبحق ا  سان مه الثمجاب و د وفاته، ) ) (2)
ا مام احلاف  احلجة، أومج احلسني مسبم وه احلجاج القشريي، الريساومجري، صاحب الصحيخ، يقال: ولد  ومسبم همج    

 /12سرة أرو  ومائتني  ام ماا الشاف ي، وماا يف رجب سرة إحدى وستني ومائتني. ا ظم: سري أ الم الربال  
  .2/286، طبقاا  بما  احلديت 557

 .88 /11. وا ظم حنمج ه ا الكالم  رد الرمجوي يف شمح صحيخ مسبم 555 /4هم امله( 3)
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 :ومن تصانيفه ومؤل فاته
: وه ا الكتاب كما ي ربّ   ره  رمجا ه يف إظهار إدابر من أجاز الوطء يف األدابر -1

 به ه ا الكتاب  -رمحه هللا–حتممي اتيان الرسككككككككككككككا  يف األبحر، وقد أ ىن القمطيب 
 )): -رمحه هللا–فقال يف م مض رّبه  به مه  قل إححة ذلك  ه ا مام مالك 

ِل  ه مالٍك مه ذلك يف جزٍ  كتبراه يف ه ه املسككككككككككككككك،لة،  وقد حكْيرا  اَّ ما   ق 
، وذكمه فيكككه أبلكككة الهميِقنْي ، {إظهكككار إبحر مه أجكككاز المجط  يف األبحر}تّْيركككاه: 

ومتمسَّكاهتم مه الكتاب والسرة،  به طميقة التحقيق والتحميم، والرقل والتحبري، 
مره ال ِجِب ال  جاب، و ب م أ ه ي يْكتْب مثبه يف  ومه وقف  به ذلك: قضكككككككككككككه

 .(1)((ه ا الباب
اإلعالم مبا يف دين النصههههههههارى من الفسههههههههاد واألوهام، وإثبات نبوة نبي  نا عليه  -2

: وه ا الكتاب كما همج واضككخا مه  رمجا ه، وممجما مه اته، (2)الصهالة والسهالم
ه الرصارى، واال تصار لسّيد اخلبق، صّرهه يف الّمّب  ب -رمحه هللا–فإّن أح ال باس 

 ورامت األ بيا  والمسل  بيهم هي ا مه هللا الصالب والسالم.

يف مقدمة تبشيصكككككككككككككه  -رمحه هللا–: قال أومج ال باس تلخيص صهههههههههحي  مسهههههههههلم -3
لصكككككحيخ مسكككككبم و د أن أ ىن  راً   رما  به الصكككككحيحني وصكككككاحبيهما، وأضكككككهه 

قاصككككككما اهلمم يف ه ا الزمان  ه وملا ت ))املديخ  به مسككككككبم وجام ه الصككككككحيخ: 
وبمجغ الغكاايا، مه حه  هي  هك ا الكتكاب مبكا اشككككككككككككككتمكل  بيكه مه األسكككككككككككككككا يد 
والمواايا، أشار مه إشارته ن ْرما، وطا ته حتما، إىل تقميبه  به املتحّه ، وتيسريه 
 به املتهقّ ه، أبن خنتصم أسا يده، وحن ف تكماره، و ربّ ه  به ما تضّمرْته أحابيثه 

ه م  ه م راها، وتدّل الرالب  به ممجضككك ها وفحمجاها، فاسكككت ْرت  حهلل وم  اجم ت سكككْ

                                 
. قبت: ه ه املس،لة مبحمج ة يف ه ه المسالة، وذكم مه  قل  رهم ا ححة م  األبلة 4/157املههم ( 1)

 لقمجهلم ولقمجل اجلماهري احملّممني مه السبف واخلبف. يف املربب التاس   شم مه الهصل األول.

. يف م مض تمججيهه وأتييده ال شقاق 404 /7القمطيب يف ممجاطه كثريب مه كتاوه أصمحها يف املههم ذكمه ( 2)
 القمم والمب  به مه رالف يف وقمج ه مه املسبمني ونريهم.
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ت اىل، وحبْرا  إىل مقتضككككككككككككككه ا شككككككككككككككارب، و د أْن قّدمت  يف ذلك ب ا  الره  وه 
واالستشارب، فاقتصْما  مه ا سراب  به ذكم الصاحب، إال أْن تد مج احلاجة إىل 

ب، ومه تكمار املتمجن  به أكمبها ذكم نريه ف،ذكمه لزايبب فائدب، وحصككككككككككككككمجل  ائد
ًقا وه ما يف نريه مه المواية، حمافظا إن شككككككا  هللا  مسككككككاقًا، وأحسككككككرها سككككككياقًا، م ْبح 
:  ه أيب هميمب مثال،  ت اىل أاّل أ ْنه ل مره شككككككككككككككيًئا مه مهّماا الهمجائد، فإذا قبت 
: ويف رواية، ف،   أ ه  ه ذلك الصككككككاحب املتقدّ  م وأفمغ مه مسككككككاق متره، وقبت 

 ، مه نري ذلك الرميق، ورمبا قّدمت  و ض األحابيت، وأّرْما  حيثما اضكككككككككرمرا 
 .(1)((حمًصا  به ضّم الشي  ملشاكبه، وتقميًبا له  به متراوله

يف تبشيصكككه، ووىّف وشكككمطه يف  -رمحه هللا–و به ه ا املرهج المجاضكككخ سكككار ا مام القمطيب 
اين احلديت، وهبة ما يسكككككتهاب مره، مث حسكككككه تبمجيبه، و باراا واضكككككحة تتصكككككمب، تسكككككهم  ه م 

 شمحه حملههم كما  يت  رد ذكمه إن شا  هللا ت اىل.

: وقد ذكمه حديث إن  شههههههههههارب اخلمر ال تقبل له صههههههههههالة أربع  يوم اجزء يف  -4
 .  (2)يف أ را  كالمه  به أّن صالب ال بد اشوق ال تقبل -رمحه هللا–القمطيب 

رمحه –وه ا اجلز  كتبه أومج ال باس  :كلمةجزء يف إمضههههههههههاء الطالق الثال  من   -5
مه أجككل إ بككاا وقمجع طالق الثال  ولزومككه، وأطككال الرهس يف تقميم هكك ه  -هللا

وقد أشكككب را القمجل يف ه ه املسككك،لة يف جْزٍ  كتبراه يف  ))املسككك،لة يف املههم، مث قال: 
 .(3)((ه ه املس،لة، سناال وجمجاحً 

                                 
 وما و دها. 34 /1تبشيا صحيخ مسبم ( 1)

 كمجر يف صالب اشوق أّن اجلز  امل -حهظه هللا–. وذكم الشيخ  بد هللا المميان 257 /1ا ظم: املههم ( 2)
. ا ظم:  را  القمطيب واملازري اال تقابية -رمحه هللا–والسكمان، وال يدل  به ذلك كالم القمطيب 

 . وقد استهدا  ف ال مه كتاوه امل كمجر فجزاه هللا رريًا.1/112

الثالت . وه ه املس،لة مبحمج ة مقّمرب يف ه ا البحت، يف املربب الثالت مه املبحت 238 /4املههم ( 3)
 مه الهصل األول. 

= 
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املسككائل املشكككبة، لت ارض ظمجاهم املرقمجل وكما  األرض مه  :جزء يف كراء األرض -6
األقمجال يف ه ه املسككككككك،لة، م  التمججيه  -رمحه هللا–فيها، وذكم أومج ال باس القمطيب 

 .(1) ((وقد كتبرا يف ه ه املس،لة جزً ا حسًرا ))والتدليل هلا، مث قال: 

 : والتبقني مه أشكككهم كتب املالكية مه أتليف القاضكككي  بد المجهابشههرح التلق  -7
وه ا الكتاب ومنلّهه مهزب المجصككككككككل وني املدرسككككككككة املغموية  -رمحه هللا– (2)البغدابي

رمحه –واملدرسكككة البغدابية، وقد ا تىن املغاروة وه شكككمًحا وت بيًقا. وذكم أومج ال باس 
ا وقد طمّجْلر ))ه ا الشمح فقال يف مس،لة أن فمض المجبني الغسل ال املسخ:  -هللا

 .(3)((الرِهِس يف ه ه املس،لة يف كتاورا يف شمح التبقني، أ ان هللا  به متامه

مه ذكم هكك ا  -رمحككه هللا–: وقككد أكثم ا مككام القمطيب كتاب يف أصههههههههههول الفقه -8
، إال (5)يف البحم احملي  (4)الكتاب، وا حالة  بيه يف املههم، و قل مره الزركشككككككككككي

 م إىل اشن، وهللا املست ان.أّن الكتاب ي يظه

وه ا مما أ ىن  بيه األئمة ال بما ،  :كشههههههف القناع عن حكم الوجد والسههههههماع -9
 والهحمجل الرقاب األجال .

                                 
 . وه ه املس،لة يف املربب األول مه املبحت الثاين مه الهصل الثالت. 408 /4املههم ( 1)

همج ا مام أومج حممد  بد المجهاب وه  بي وه  صم التغبيب البغدابي، مه أ يان املالكية، احلاف  احلجة، الرظار  ( 2)
   ه أيب وكم األهبمي، وحّد   ره، وأجازه، قيل له: م  مه تهّقهت؟ قال: املتهّره، ال اي املاهم، األبيب الشا م، أر

صحبت األهبمي، وتهّقهت م  أيب احلسه اوه القصار، وأيب القاسم اوه اجلالب، وال ي أفتخ أفمجاهرا، وج برا  تكبم 
رني الماو   شم مه صهم سرة القاضي أومج وكم وه الريب. ولد سرة ا رتني وستني و المثائة وبغداب، وتمجيف مبصم ليبة ا  

 .103، شجمب الرمجر الزكية ص 223 /3، ش راا ال هب 261ا رتني و شميه وأرو مائة. ا ظم: الديباج ص 

 .496 /1املههم ( 3)

مًا  ( 4) همج ا مام أومج  بد هللا حممد وه هبابر وه  بد هللا املصمي، الزركشي، املتمجىف سرة أرو  وتس ني وسب مائة، كان متبحّ 
  ّدب  بمجم، راصة الهقه وأصمجله، واحلديت، واألبب. مه منلهاته: البحم احملي  يف األصمجل، وتشريف املسام ، يف

 .335 /3، ش راا ال هب 167 /3وسالسل ال هب، واملرثمجر يف القمجا د. ا ظم: طبقاا السبكي 

البحم. ا ظم: البحم  ذكم الزركشي كتاب القمطيب يف األصمجل مه الكتب اليت ا تمد  بيها يف كتاوه( 5)
. قال: وكتاب أيب ال باس القمطيب شارح مسبم. وم  ذلك تمجم احملققمجن لبكتاب له أب ه 1/16احملي  

 حممد وه أمحد وه أيب وكم وه فمح األ صاري اخلزرجي أومج  بد هللا!!! هك ا!
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رمحه هللا يف حكم الغرا ، والمب –وه ا الكتاب كما ي ربّ   ره  رمجا ه، صككككككككككككككّرهه أومج ال باس 
يف مقدمة ه ا  -رمحه هللا–ومج ال باس  به الصككككككككككككككمجفية ال يه ا  وا ذلك بيرا و بابب. وقد ونّي أ

فا بم وفقرا هللا وإاين: إّن شككككياطني ا  س واجلاّن،  )): -رمحه هللا–الكتاب سككككبب أتليهه، فقال 
مه الزهبقة والبرالني اّفان، ي يزالمجا ي ابون أهل األباين،  به مّم احلقب وتمجا  األزمان، مه 

ال بما ، ويسكككككككككت لمجن أنمار الضككككككككك ها ، ف،ما ال بما  فال نري فتمجٍر وال تمجاٍن، يبقمجن الشكككككككككبه  به 
يزالمجن كاشككككككككهني  ه متمجيههم، ومظهميه تضككككككككبيبهم، فكّبما هبت رايح الباطل، أسكككككككككرها ز ازع 

 الدالئل، كّل ذلك وفاً  مبضكككككككمجن:                      سكككككككمجرب األ ماف

، وأما الض ها ، فقد مّت لبشياطني والزهبقة  بيهم ممامهم، وأصمتهم سهامهم، وجمْا (181اشية: )
 بيهم أحكامهم، فهم يسكككبكمجن هبم أيه سكككبكمجا، ويهبكمجهنم فيمه أهبكمجا، حىت وتمجهم وهم ال 
يشكككككككككك مون، وسككككككككككمة الم اع الغثم ال يه ال ي قبمجن، فبما مّتت  بيهم حيل مكمهم، وحصككككككككككبمجا يف 

، وضككحكمجا مرهم، وسككشموا هبم، حىت ا تهه احلال ورائهة مه املرتمني إىل اخلري قبضككتهم وأسككمهم
وال بابب، والزهد وا رابب، إىل أن ا تقدوا أّن المقا حألكمام، واالهتزاز حألربان،  به صالصل 
الراراا، وتقري  املزامري والشكككباحا، أبرقّ  األصكككمجاا والتبحيراا، مه أفضكككل ال باباا، وأجّل 

ا، وز ممجا أّن ذلك حيصككككككل هلم مه املشككككككاهداا السككككككرية، واألذواق احلالية، واملكاشككككككهاا القمح
ا هلية، ما ال يصككهه واصككف، وال يدرن كرهه إال  ارف، فج بمجا ذلك شكك ارهم وبًثرهم، وقر مجا 
يف ذلك ليبهم وهنارهم...وملا  ّمت الببمجى هب ه اجلهالة اجلهال ، القبيحة الشككككككككككككري ة الشككككككككككككر ا ، 

الظبما ، ول الداهية الدمها ،  ظم ذلك  به الهضككككككككككككككال ، وكرب  به املتديّ رني ال قال ،  والبد ة
فبابروا حلتغيري، وأ ظممجا يف ذلك الركري، فجمْا يف ذلك حماوالا ومراز اا، واشكككككككككتّد البجاج 
فيه وافابالا، وكتبت فيه أجزا  كافبداا، فس،ل  و ض ا رمجان الهضال ، والسابب الهقها ، 

ن أكشكككككف له القراع  ه مسكككككائل المججد والسكككككماع، أبن أذكم أبلة أحكامها، وأونيّ  حالهلا مه أ
حمامها، مسككككككككتدال يف ذلك حلكتاب والسككككككككرة وامل قمجل،  به شككككككككمط املباحت اجلارية وني  بما  
ًيا األبلة هنايتها، ومببغا هلا يف  بمي نايتها، فاسكككككتشما هللا ت اىل يف  األمة وأهل األصكككككمجل، م ْره 
اجلمجاب، وسكككككك،لت مه هللا ت اىل التمجفيق إىل الصككككككمجاب، نري مت ّمد زلة، وال متربّ ٍ  مه نهبٍة، وال 
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كشف القراع  ه حكم   }حمجل وال قمجب إال حهلل ال بي ال ظيم، وهمج حسيب و  م المجكيل، وتيت ه: 
 .(1)(({المججد والسماع

 .-حهظه هللا ت اىل–يقي وقد طب  ه ا الكتاب وتحقيق األستاذ/  بد هللا وه حممد الرم 

يف م مض ذكمه  (3): وه ا الكتاب ذكمه حاجي ربيهة(2)تتصم صحيخ البشاري -10
ولكتاب ))، فقال: -رمحه هللا–ملشتصككككككككككككككماا اجلام  الصككككككككككككككحيخ لإلمام البشاري 

يه أيب البشاري تتصكككككككككككماا نري ما ذكم مرها: تتصكككككككككككم الشكككككككككككيخ ا مام هال الد
سكككككككككت ومخسكككككككككني  656ال باس أمحد وه  مم األ صكككككككككاري القمطيب، املتمجىف سكككككككككرة 

 .(4)((وستمائة ح سكردرية، أوله: احلمد هلل ال ي رّا أهل السرة حلتمجفيق

: وهمج كتاب مه أ هس كتب القمطيب املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم -11
مما ًيا يف ذلك  دم  ، ا تىن فيه وشككككككككككككككمح األحابيت شككككككككككككككمًحا بقيًقا،-رمحه هللا–

الترمجيل املمّل، واالرتصكككككككككككككار املشّل، وا تىن حجلا ب الهقهي ا تراً  فائًقا، وذلك 
و كم م اهب األئمة السككككككالهني، والتدليل  بيها  قال و قال، م  مراقشككككككة  بمية، 
ب لمأي بون نريه، كما أّن الكتاب  واحلياب يف المجيخ وني أقمجاهلم، مه نري ت صكككككّ

يف الكتب املصككككرهة يف األحابيت املشكككككبة، واليت يبدو لبابي المأي ميكه إبراجه 
                                 

 . 43-41كشف القراع  ه حكم المججد والسماع ص (  1)

ت، إمام احلهاظ، أومج  بد هللا حممد وه إتا يل وه إوماهيم وه املغريب وه ومبزوه، اجل هي همج أمري املنمرني يف احلدي (2)
ممجالهم، البشاري، صاحب اجلام  الصحيخ، ممجلده سرة أرو  وتس ني ومائة، ووفاته سرة ست ومخسني ومائتني. ا ظم: 

 .2/243، طبقاا  بما  احلديت 391 /12سري أ الم الربال  

 بد هللا، كاتب حبيب، امل موف ححلاج ربيهة. منرّل حبا ة، تمكي األصل، مست مب. ممجلده سرة سب   همج مصرهه وه ( 3)
 شمب وألف حلقسررريرية. تمجىل أ ماال كتاوية يف اجليش ال ثماين. رحل إىل وغداب، مث  اب إىل اشستا ة، مث رحل إىل 

ى، و اب إىل اشستا ة. وا قر  يف أايمه األرريب حبب، وصحب وا  حبب إىل مكة، فحّج، وزار رزائه الكتب الكرب 
إىل تدريس ال بمجم. تمجيف حلقسررريرية سرة سب  وستمجن وألف. مه لليهه: كشف الظرمجن  ه أسامي الكتب والهرمجن، 
وحتهة الكبار يف أسهار البحار، وميزان احلق، وسبم المجصمجل إىل طبقاا الهحمجل ونريها. ا ظم: األ الم لبزركبي 

7/236. 

، مم ب اجلران 381 /17، البداية والرهاية 224 /48. ويرظم: هريخ ا سالم 1/554كشف الظرمجن (  4)
 . ونالب مه تمهه ذكم أّن له ارتصارا لبصحيحني.457 /1، حسه احملاضمب 106 /4

= 
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أهنا مت ارضكككككككككككككككة، فقد حاول اجلم  ويرها، والتمجفيق وني رواايهتا.  وقد حظي ه ا 
رمحه – السكككككككهم ال ظيم وثرا  كثري مه أهل ال بم، ومرهم ا مام أومج  بد هللا ال هيب

وارتصكككككككم الصكككككككحيحني، مث  )): -رمحه هللا–ل باس حيت قال يف ا مام أيب ا -هللا
 .(1)((، أته فيه أبشيا  مهيدب((املههم ))شمح تتصم صحيخ مسبم وكتاب تاه: 

وشمح صحيخ مسبم وكتاوه املسمه وكككككككككككككككك)  )):  -رمحه هللا– وقال احلاف  ال ماب اوه كثري
 .(2)((املههم(، وفيه أشيا  حسرة مهيدبا حمّمربا 

سككككككككككككككبب أتليهه لبمههم، وونّي هنجه يف  -رمحه هللا–وقد ذكم احلاف  أومج ال باس القمطيب 
فبما حصل مه تبشيا كتاب مسبم وتمتيبه وتبمجيبه امل،ممجل، وسهل إىل  ))مقدمته، حيت قال: 

حهظه وحتصككككيبه المجصككككمجل، رأيرا أْن  كم ل فائدِته لبرالبني، و سككككهّ ل السككككبيل إليه  به الباحثني، 
نميبه، والتربيه  به  كٍت مه إ ماوه، و به وجمجه االسككككككككككككككتدالل أبحابيثه، وإيضككككككككككككككاح وشككككككككككككككمح 

مشكككالته حسككب تبمجيبه، و به مسككاق تمتيبه، فرجم  فيه ما ت راه مه مشككاارا، أو وقهرا  بيه 
ل الكممي المجهاب وههمه  بيرا،  به طميق االرتصكككككككككككككككار، ما ي يدع  مه كتب أئمترا، أو تهضكككككككككككككككّ

ا  به التقميب والتسكككهيل، و مْجًه  به التهّهم والتحصكككيل، الكشكككف إىل الترمجيل و  ا كثار، حمصكككً
 .(3){((ملههم ملا أشكل مه تبشيا كتاب مسبم}وتّيت ه  وك:

 وقد ضّمه كتاوه ه ا أ مجاً ا مه ال بمجم، وأته فيه أبشيا  حمّمرب مه الهمجائد، ومرها: 

يف ه ا الكتاب وشمح الغميب،  -رمحه هللا–: ا تىن ا مام أومج ال باس شرح الغريب: أوال
وويان م اين ما يسكككككككككككككتغبق مه الكبماا، وهمج البغمجي املتضكككككككككككككبّ  ، م  ا ترائه وكتب مه قببه يف 

 الغميب والبغة، و به ه ا فإن املههم ي ترب ممجً ا لغميب احلديت.
راوية حاف ، روى صكككككككككككحيخ  -رمحه هللا–: إذا  بمرا أّن ا مام القمطيب الرواية علم: اثنيا

سككككبم مه طمق  ّدب، كما سككككبق ويان و ضككككه  رد ذكم شككككيمجره، فال نمو أْن  ماه يبنيّ  ارتالف م
 المواب لبكبماا، م  الشجا ة يف التصمجيب والتشرئة، أو التمجفيق والم اية.

                                 
 .225 /48أتريخ ا سالم ( 1)

 .381 /17البداية والرهاية ( 2)

 .84 /1املههم ( 3)
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التربيه  به مآر  ال بما ،  -رمحه هللا–: لقد كان مه مقاصككد القمطيب الدرايةعلم : اثلثا
األحابيت المجاربب يف اجلام  الصكككككككحيخ، حلبيان والمجضكككككككمجح الصكككككككميخ، واسكككككككتدالالا الهقها ، يف 
ممه يسككمب ه ه األقمجال، ويقف مكتمجف اليديه أمامها، ول  -رمحه هللا–وليس ا مام أومج ال باس 

يرق د  ويصككككّحخ، ويمّب ويصككككمّ ح، فبيس همج مقبّ ًدا حمم  هسككككه مه الرظم، وال متراوال  ّمض  هسككككه 
، إال أ ككه قككد -رمحهم هللا–ن أببب جّم، واحمام وتقككديم لب بمككا  لبشرم، ف مضكككككككككككككككه لألقمجال كككا

فيجهمج  -رمحهم هللا–ي مض له أحياه شككككي ا مه احلدب والشككككدب، مقاول أهل الظاهم وأهل المأي 
 قبمه  بيهم، وتقسمج  باراته ضّدهم.

ممه سبق يف شمح  -رمحه هللا–: لئه كان ا مام الرحاوي علم مشكل األحاديث: رابعا
فارس  -يف  ظمي–كان   -رمحه هللا–ل األحابيت، والتمجفيق ويرها، إال أّن ا مام القمطيب مشكككككككككك

يف كثري مه  -رمحه هللا–ه ا امليدان، والسككككككككككككككاوق يف ه ا املضككككككككككككككمار، فبئْه جل، ا مام الرحاوي 
، فإن -وهمج هنجا ي يمجافقه كثري مه أهل ال بم ممه جابوا و ده -األحابيت إىل القمجل حلرسككككككككخ، 

ه المواايا  -رمحه هللا–مام القمطيب ا  ي يبج، إىل ذلك إال يف القبيل الرابر، فهمج حياول أن يمججّ 
ٍف، وإال فقد يضكككككرّم إىل القمجل وتشرئة رواية أو رواٍب،  وقمجب  ارضكككككته، ويمجفّ ق ويرها مه نري ت سكككككّ

ألومجاب حىت وإن كان ذلك يف الصكككككحيحني أو نريمها، وه ا الباب مه  بمجم احلديت مه أ قد ا
وأصكككككككككككك بها، وقّل أن يدرل فيه اممبا إال وا تقد ممه و ده يف و ضككككككككككككها، وهللا ت اىل همج املمجّفق إىل 

 سمجا  السبيل.
ا أصككككمجلّيا فقيها، فإ ه  مض يف  -رمحه هللا–: لئه كان القمطيب علم أصهههول الفقه: خامسههه 

كتب األصكككككككككمجليني، قد املههم  بًما  ظيما، وهمج التربيق الهقهي لبقمجا د األصكككككككككمجلية، فالراظم يف  
جيد أحياه فجمجب وني الهقه وأصكككككمجله، وقد ال حيقّ ق  ظمه يف كتب األصكككككمجل  ائًدا فقهيا، وسكككككبب 
ذلك ا شككككككككككغال كثري مه األصككككككككككمجليني حملراحي الكالمية، والتربيق املررقي  به تبك القمجا د أو 

نري أّن ا مام  الت ميهاا، فيجد الرالب املبتد  جهاً  وني الهقه واألصككككككككككككككمجل مه ه ا الباب،
حاول سكككككككّد ه ه الهجمجب، وأتكيد الصكككككككبة وني الهقه واألصكككككككمجل، مه رالل  -رمحه هللا–القمطيب 

رو  املسككائل امل موضككة أبصككمجهلا، وتد يم تمجيحاته وتبك القمجا د، وه ه فائدب  ّز وجمجبها، وقّل 
 تمجافمها.
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ا ا هبة حسككككرة تت ّبق : مبا أّن األحابيت املموية يف كتب السككككرة مرهعلم العقائد: سهههادسههه 
حل قيدب، فإن املت ّمض لشمح تبك األصمجل، ال وّد له مه الكالم يف مسائل اال تقاب واألصمجل، 

رمحه –وخباصكككككككة يف صكككككككحيخ مسكككككككبم، فإّن أول كتاوه يف ا ميان ومت ّبقاته، إال أّن ا مام القمطيب 
–ه، واال تصكككار ملا يماه، إال أ ه وإن كان صكككمحًيا يف ه ا الباب، وي يمّبْب يف سكككمب ما ي تقد -هللا

ي يكْه ممجفّكًقا يف كثري مه ه ه املسككككككككككككككائل، فقد أّول األحابيت المجاربب يف  -يف  ظمي وهللا أ بم
،  سككككككك،ل هللا (1)ه ا الباب أتويالا و يدب، م  المّب أبسكككككككبمجب فيه حتاملا  به أهل احلّق والسكككككككرة

 ت اىل لرا وله املغهمب.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 /6املثال وته ألهل السرة حلتجسيم مث جتمّأ  به القمجل حلتكهري مله قال وقمجهلم! يف  ا ظم  به سبيل( 1)

697. 
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 س: مذهبه الفقهي.املبحث الساد
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 :مذهبه الفقهي
مككالكّي املكك هككب، وككل كككان مه أئمككة هكك ا  -رمحككه هللا–كككان ا مككام أومج ال بككاس القمطيب 

امل هب، ومه أ يا ه، وه ا ونّيا لكّل هظم يف كتبه، مه رالل  قمجله الكثريب  ه ا مام مالك 
، وي اتبف املمهمجن لككه أ ككه -رمحهم هللا ت ككاىل-وتالمكك تككه ومه و ككدهم مه أئمككة هكك ا املكك هككب 

 مالكي امل هب.
أمحد وه  مم وه إوماهيم وه  مم ا مام أومج ال باس )): -رمحه هللا–قال  ره ا مام ال هيب 
 . (1)((األ صاري، القمطيب املالكي

أمحد وه  مم وه إوماهيم وه  مم األ صاري،  )): -رمحه هللا–وقال  ره ا مام اوه فمحمجن 
حلزاي امل جمة و دها اي  مثراب مه –القمطيب، املالكي الهقيه،  مف حوه املزيّ ه  األ دلسكككككككككككي، مث

 .(2)((حتت و مجن، يبقَّب وضيا  الديه، مه أ يان فقها  املالكية
ب، وال أبنالل التقبيد  -رمحه هللا–نري أّن ا مام القمطيب  ي يقيّ ْد  هسكككككككككككككه وقيمجب الت صكككككككككككككّ

حصككككككككمًا يف م هب إماٍم واحٍد، فكّل مرهم ار  ويصككككككككيب، األ مه، فقد رأى أّن احلّق ليس مر
 -رمحه هللا–وال  صككككككمة إال لأل بيا   بيهم الصككككككالب والسككككككالم، وه ا همج املرظار  رد أيب ال باس 

ب لطرا ، وسكككككككبم قبمه مه الر مجن يف  ول لك فإ ّه سكككككككبم مه التقديس لألشكككككككشاص، أو الت صكككككككّ
ه املشالهة لبم هب، وكا ت حله ل جديمب حلرظم األئمة، أو احلّ  مه أقدارهم، وكثما تمجيحات

 والدراسة، أس،ل هللا ت اىل أن يثيبه  به إ صافه، وأن جيزل له املثمجوة واألجم  به ردمة السرة.
 
 
 
 
 

                                 
، المجايف 381 /17، البداية والرهاية 278 /3وما و دها. وا ظم: ال رب  224 /48أتريخ ا سالم ( 1)

 وما و دها. 264 /7حلمجفياا 

 .194لرمجر الزكية ص ، شجمب ا615 /2. وا ظم:  هخ الريب 130الديباج ص ( 2)
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 :عقيدته
والغب ، و ّم إّن أومجاب ال قيككدب مه أهّم األومجاب، وأكثمهككا ررمًا، فقككد كثم فيهككا اخلمجض 

فيها اجلدال والبغ ، وهه فيها أقمجام، وزّلت فيها أقدام، والسبب يف ضالل أكثم الراس فيها: همج 
، والدرمجل يف الرمق الكالمية، اليت أضككككككككككّمْا ح سككككككككككالم أكثم مما الب د  ه مرهج السككككككككككبف 

  ه ْت، فكان أن  ا قسم الراس ا قساماا وال كا قساماهتم يف الهموع الهقهية. 
صمحًيا ك ابته يف أومجاب ال قيدب، طمجيل الرهس يف  -رمحه هللا-وقد كان ا مام أومج ال باس 

تقميم وأتييككد مككا يماه صككككككككككككككمجاًح، م  الّمّب ووقمّجب  به املشككالهني لككه يف هكك ا البككاب، إال أ ككه ي يظهم 
 حلتمجفيق يف و ضها.

قائمة األشككا مب، وقد كا ت  يف -رمحه هللا–ويف اجلمبة ي صككرَّف  ا مام أومج ال باس القمطيب 
، فمه الربي ي -رمحه هللا- قيدب األش مية هي الرانية يف البيئاا اليت  ش، وترّقل فيها القمطيب 

ال هل ه ال قيدب، وممجافًقا هلم يف أتويل ما يمب  به رالف ه ا امل هب مه  أن يكمجن ه ا مْرتح 
 ه مه  ر  وظاهم تبك المواايا.اشايا واألحابيت، ول أحياه رّبها والر ه والتشري   ب

 فهمج يمى أن  ثبت هلل ت اىل سب  صهاٍا، وذلك  به املشهمجر مه  قيدب األش مية.
ا ميان حهلل: همج التصككككككككككككككديق ومججمجب هللا ت اىل، وأ ه ال جيمجز  بيه ال دم، ))ويف ه ا يقمجل: 

والكالم، والسمع العلم والقدرة، واإلرادة، وأ ه ت اىل ممجصمجفا وصهاا اجلالل والكمال، مه 
، وأ ه ت اىل مرزّها  ه صكككككككهاا الرقا اليت هي أضكككككككداب تبك الصكككككككهاا، و ه والبصهههههر، واحلياة

صكككهاا األجسكككام واملتحيّ زاا، وأ ه واحد صكككمد، فمبا رالق هي  املشبمجقاا، متصكككمّ فا فيها مبا 
 .(1)((يشا  مه التصمّفاا، يه ل يف مبكه ما يميد، وحيكم يف ربقه ما يشا 

شهمجر م هب األشا مب يف الصهاا، أهنم يثبتمجن هلل ت اىل سب  صهاا، مث ينّولمجن وه ا م
 ما  داها.
 

                                 
 .144 /1املههم ( 1)

= 
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يبابر إىل إ كارها  -رمحه هللا–وإذا وربْا صهةا هلل ت اىل نري تبك الصهاا، فإّن القمطيب 
 ية م }وقمجله:  ))أتويال، ويمّب  به مه ا تقد ظاهمها، فمثال يقمجل يف صككككككككككككككهة ال بمّج هلل ت اىل: 

ي   أّن املالئكة املمجكَّبني ورا حتصككككي  بيرا  مل اليمجم، فمف ه يف  (1){إلي  ه ل  لنهار  بل  ل يل
ية م  } رمه لقمب البيل، وك لك يف البيل تمف ه وقمب الرهار، ول لك جا  يف المواية األرمى: 

 }والضكككككككككمري يف ...((قبل))فج ل البا  مكان  (2){إلي  ه ل  ل يل بالنهارذ وه ل  لنهار بال يل
 ائدا إىل هللا ت اىل، لكه  به جهة ح ف املضكككاف، واملماب وه احملّل ال ي ترتهي املالئكة  {إليه 

إليه أب مال ال باب، ول ّبه سكككدرب املرتهه...وه ا كما تقمجل: رف  املال إىل املبك، أي إىل رزائره، 
ل قمجلككه ت ككاىل  مككِ  و به هكك ا حي               :وقمجلككه(10) سكككككككككككككككمجرب فكككاطم اشيكككة ،:   

             ( :4سكككككككككككككمجرب امل ارج اشية) ،وإمنا احتْجنا إىل إبداء ، أي مقاماهتم يف حضككككككككككككمته
، ويكهيك مما يدّل  به التأويل لئال يتخي ل اجلاهل أنه خمتصٌّ جبهة فوق، فيلزمه التجسههههههههههيم

 .(3)((. (4سمجرب احلديد اشية: )        يف حّقه ت اىل:  هي اجلهة 
مسبك  -رمحه هللا–ويف الصهاا ال اتية الثاوتة هلل ت اىل أو اله بية، سبك ا مام القمطيب 

هللا  الت،ويل، وي يقل مبا بّل  بيه الدليل، ومه أنمب ما رأيت له يف الت،ويل، أتويل حديت  بد
فقال: اي حممد! أو اي أح  قال: جا  رجلا مه أهل الكتاب إىل رسكككمجل هللا   (4)وه مسككك مجب

القاسكككككم! إّن هللا ميسكككككك السكككككممجاا  به إصكككككب ، واألِرضكككككني  به أصكككككب ، والشكككككجم والثمى  به 
 أه املبك، فضحك رسمجل هللا أصب ، وسائم اخلبق  به أصب ، مثّ يهزُّه ّه فيقمجل: أه املبك، 

                                 
يف صحيخ مسبم يف كتاب ا ميان، حب يف قمجله  بيه  ه ا جز  مه حديت أيب ممجسه األش مي ( 1)

 .16 /3(، 444السالم: إن هللا ال يرام...) 

 .17 /3(، 445همج يف مسبم يف املمجض  الساوق، ومقم: )( 2)

 .410 /1املههم ( 3)

محه  بد هللا وه مس مجب وه نافل وه حبيب وه تخ وه فار اهل  ، حبيف و  زهمب، الكمجيف، أسبم همج أومج  بد الم  ( 4)
مثامنائة ومثا ية وأرو مجن حديثا.  زل  قدميا، هاجم إىل احلبشة، مث إىل املديرة، وشهد املشاهد كبها، روي له  ه الريب 

، 280 /3اا حملديرة وبفه حلبقي . ا ظم: أسد الغاوة الكمجفة يف  رم أممه، وتمجيف هبا سرة  رتني و ال ني، وقيل م
 (.3613ومقم: ) 323، تقميب الته يب ص 269 /1هت يب األتا  والبغاا 

= 
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 ت ّجًبا مما قال احلرب تصككككككديقا له، مث قمأ:                      

                               متهق (67مم اشية: )سمجرب الز .
 .(1) بيه

 ول  ليهودي: إّن  هلل ميسََََك )) }يف شككككككككككككككمح هك ا احلكديكت:  -رمحكه هللا–قكال القمطيب 

، والغالب  به ه ا كّبه قمجل اليهمجبي، ال قمجل الريب  {احلديت إىل  رمه لس و ت ه ى أصبم 
ه نالب احلشكككمجية يف اليهمجب أهنم ي تقدون اجلسكككمية، وأّن هللا ت اىل شكككشا ذو جمجارح، كما ت تقد

 مره إمنا همج ت جُّبا مه جهبه، أال تمى أ ه قمأ  رد ذلك:  ه ه املبة، وضككككككككككككككحك الريب   

           أي: ما  مفمجه حّق م مفته، وال  ّظممجه حّق ت ظيمه، وه ه المواية هي ،
ه  تصديًقا له، فبيسْت وشيٍ ؛ ألهنا مه المواية الصحيحة احملّققة، ف،ما رواية مه زاب يف ه ا الب

ال يصككككدّ ق الكاذب وال احملال، وه ه األوصككككاف يف حّق  قمجل الماوي، وهي حطبة؛ ألن الريب 
 .(2) ((هللا ت اىل حمالا 

ف الغميب، فكيف يظّه حلريب  أن يسككككككككت  فا ظم إىل ه ا الت،ويل ال جيب، والت سكككككككّ
وال يركم، ول يضكككككحك حىت تبدو  مجاج ه، ول ويههم  به وصكككككٍف حطل حماٍل لبمّب جّل و ّز، 

؟ إّن ه ا مه احملال  به أّن الضككككككككككككككحك كان تصكككككككككككككككديًقا، فهل ه ا يبيق حلريب  الماوي 
ي يكتف مبجّمب  ، ال ي إقماره ي ترب حّجًة، وسكككمجته شككم ًة، مثّ إّن الريب املصككرهه املشتار 

لبداللة  به تمجافق الشككمائ   به وصكف هللا  الضككحك، ول قمأ اشية اليت تصككدّ ق ررب ذلك احلرب،
ت اىل وصهاا اجلالل، و  مجا الكمال، وال ي   ه ا أوًدا أّن هللا ت اىل ميا به شي ا مه تبمجقاته، 

                                 
  أرمجه البشاري يف التمجحيد، حب قمجل هللا ت اىل:( 1)       ( :75سمجرب ص اشية)( ،7414 ،)13/ 

 .127 /17(، 6977حب كتاب صهة القيامة واجلرة والرار، )، ومسبم يف صهاا املرافقني، 482

و قل ه ا الكالم احلاف  اوه حجم يف الهتخ وي يت قبه يف الت،ويل وإمنا ت قبه يف تمجهيم  .389 /7املههم  (2)
 وما و دها. 489 /13الماوي فق ! ا ظم فتخ الباري 

= 
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، ول ذلك  به قا دب ا  باا مه نري متثيل، والترزيه مه (1)ت اىل  ه ذلك وتقّدس  بمّجا كبريًا
 يرازع أحد مرهم يف ه ا. نري ت ريل، وه ا م هب السبف كافة، ي
قال نري واحٍد مه أهل ال بم يف ه ا  )): -رمحه هللا– (2)قال ا مام أومج  يسككككككككككككه المم ي

وما يشبه ه ا احلديت مه المواايا مه الصهاا، و زول المّب تبارن وت اىل كّل ليبٍة  (3)احلديت
 ه ا، و نمه هبا، وال يك تِكمِجّهم ، وال يقال: كيف؟ إىل السككككككككككككككما  الد يا، قالمجا: قد  ثبت المواايا يف

أهنم قالمجا يف ه ه األحابيت:  (5)، و بد هللا وه املبارن(4)هك ا روي  ه مالٍك وسهيان وه  ييرة
وأما اجلهمية: ف، كمْا ه ه  أممُّوها وال كيف. وهك ا قمجل أهل ال بم مه أهل السكككككككرة واجلما ة،

المواايا، وقالمجا: ه ا تشكككككككككككبيه. وقد ذكم هللا  ّز وجّل يف نري ممجضككككككككككك  مه كتاوه اليد والسكككككككككككم  
م أهل ال بم، وقالمجا: إّن هللا ي  موها  به نري ما فسكككككّ والبصكككككم، فت،ّولت اجلهمية ه ه اشايا فهسكككككّ

: إمنا يكمجن التشككبيه (6)إسككحاق وه إوماهيمابق  بم ويده، وقالمجا: إّن م ىن اليد ههرا القمجب. وقال 

                                 
 ّب شري   به ه ا الت،ويل الشري .. وفيه ر 178 /1ا ظم: كتاب التمجحيد لإلمام اوه رزمية ( 1)

همج احلاف  ال مدب احلجة، أومج  يسه حممد وه  يسه وه ِسمْجرب، السبمي، المم ي، الضميم، صاحب اجلام ، وال بل،  ( 2)
 .2/338وفاته ومم  سرة تس  وسب ني ومائتني. ا ظم: طبقاا  بما  احلديت 

 ره. واحلديت متهق  بيه مه حديت أيب هميمب يقصد حديت: إّن هللا يقبل الصدقة و ر ها ويمي( 3)
، ومسبم يف الزكاب، حب 351 /3( 1410أرمجه البشاري يف الزكاب، حب الصدقة مه كسب طيب، )

، كما أرمجه المم ي يف الزكاب، حب 100 /7(، 2339قبمجل الصدقة مه الكسب الريب وتمويتها، )
 .132 /3(، 662ما جا  يف فضل الصدقة، )

ا مام أومج حممد سهيان وه  ييرة وه  ممان ميممجن الكمجيف، مث املكي، اهلال  ممجالهم، ممجىل حممد وه مزاحم أري  همج ( 4)
الضحان، سكه مكة وتمجيف هبا، وهمج مه هو ي التاو ني، ت  مه الزهمي و ممو وه بيرار والش يب ورالئق مه التاو ني 

وه حربل وها ة. ولد سرة سب  ومائة، وتمجيف يمجم السبت نمب رجب  ونريهم، و ره األ مش والثمجري واوه املبارن وأمحد
 .8/454، سري أ الم الربال  217 /1سرة مثان وتس ني ومائة. ا ظم: هت يب األتا  والبغاا 

لته همج ا مام احلاف  أومج  بد الممحه  بد هللا وه املبارن وه واضخ احلرظبي ممجالهم، املموزي، افم   به إمامته وجال ( 5)
يف كّل شي ، ت  هشام وه  موب، ومحيدا الرمجيل، وا مام مالك، والسهيا ني، ورالئق نريهم، و ره الثمجري، والهضيل 
وه  ياض، وأومج باوب الريالسي، وحممد وه احلسه، ونريهم. تمجيف هبيت مرصمفا مه الغزو، سرة إحدى ومثا ني ومائة. 

 .8/378الم الربال  ، سري أ 268 /1ا ظم: هت يب األتا  والبغاا 

همج ا مام احلاف  الكبري، شيخ أهل املشمق و املها، فقيه رماسان، أومج ي قمجب إسحاق وه إوماهيم وه تبد وه إوماهيم  ( 6)
= 
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إذا قال: يدا كيٍد أو مثل يد، أو ت ا كسكككككم  أو مثل ت ، فه ا التشكككككبيه، وأما إذا قال كما قال 
، وال يقمجل: كيف، وال يقمجل: مثل ت  وال كسككككككككككم ، فه ا ال يكمجن  هللا ت اىل: يدا وت ا ووصككككككككككما

  :ا قال هللا ت اىل يف كتاوهتشبيًها، وهمج كم                  سمجرب الشمجرى

 .(1)(((11اشية: )
 أهل السههههنة نمعون )): -رمحه هللا ت اىل– (2)ويقمجل حاف  املغمب أومج  مم اوه  بد الرب

يف القم ن والسككككرة، وا ميان هبا، ومحبها  به احلقيقة ال  به  به ا قمار حلصككككهاا المجاربب كبها 
افاز، إال أهنم ال يكيهمجن شيئا مه ذلك، وال حيّدون فيه صهة حمصمجرب، وأما أهل البدع واجلهمية 
وامل تزلة كبها واخلمجارج: فكّبهم يركمها، وال حيمل شككككككككيئا مرها  به احلقيقة، ويز ممجن أّن مه أقّم 

م  رد مه أ بتها هفمجن لبم بمجب، واحلّق فيما قاله القائبمجن مبا  رق وه كتاب هللا هبا مشككككككككككككككبّ ها! وه
 .(3)((، وهم أئمة اجلما ة واحلمد هللوسرة رسمجله 

مث إن التشب  ال ي ترّكب وه األشكككككككك مية م هب السككككككككبف، ال ي ضككككككككده أ م وال  ظم، أما 
ون أّن يف إ باهتا متثيال هلل خببقه، اشًثر فقد وربْا إب باا تبك الصكككككككككككهاا اليت يركموهنا، وي تقد

                                 
التميمي، مث احلرظبي، املموزي،  زيل  يساومجر، ولد سرة إحدى وستني ومائة، ت  اوه املبارن و بد ال زيز الدراوربي، 

، و بد هللا وه وهب، وا مام الشاف ي وها ة، و ره ا مام البشاري، ومسبم، والمم ي والدارمي، والهضيل وه  ياض
، 345 /6ونريهم. وتمجيف يف  صف ش بان سرة مثان و ال ني ومائتني وقد ههز السب ني مه  ممه. ا ظم: هريخ وغداب 

 .358 /11سري أ الم الربال  

 .134 /3جام  المم ي م  ال ارضة ( 1)

همج حاف  املغمب، ا مام يمجسف وه  بد هللا وه حممد وه  بد الرب، الرممي، القمطيب، األ دلسي، املالكي، أومج  مم،  ( 2)
الهقيه، احملّد ، حاف  املغمب، وشيخ  بما  األ دلس، وكبري حمّد يها، الشهري ال كم حألقرار. تهّقه  به أيب  مم 

ضي، وت  مه س يد وه  صم و بد المجار  وأمحد وه قاسم البزاز، وأر   ره أومج اوه املكمجي، والزم أح المجليد وه الهم 
ال باس الدالئي، وأومج  بد هللا احلميدي، واوه حزم الظاهمي. ألف يف املمجط، كتبا مهيدب مرها: التمهيد ملا يف املمجط، مه 

يف م مفة األصحاب، وجام  ويان ال بم امل اين واألسا يد، مث صر  كتاب االست كار، ومه لليهه الشهريب: ا ستي اب 
وفضبه، وهبجة افالس وأ س افالس ونريها. ولد سرة مثان وستني و بثمائة، وتمجيف وشاطبة، سرة:  ال  وستني 

، الديباج امل هب 153 /18وأرو مائة، واستكمل مخسا وتس ني سرة ومخسة أايم. ا ظم: سري أ الم الربال  
 (.119)ص (، شجمب الرمجر الزكية440)ص
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ت اىل الباري  ه ذلك  بمّجا كبريًا، م  أّن ه ه الظمجاهم مه الكتاب والسككككككككككككككرة، كان يسككككككككككككككم ها 
األ مايب، وال امي واملمأب، فبمج كان ظاهمها نري مماب، لمججب  به الشككككككككارع البيان، حىت ال ي تقد 

 .- به رأيهم –الراس الباطل 
مجا هلل ت ككاىل صككككككككككككككهككاٍا، وأ كموا مككا  ككداهككا، وهكك ا ل ممي تهميقا وني وأمككا الرظم فككإهنم أ بت 

املتما الا، فه ه الصككككككككككككككهاا اليت أ بتمجها هلل ت اىل، هي صككككككككككككككهاا أبتائها يف املشبمجقاا، فإْن 
ا يف هللا ت كككاىل  تبف  ه صككككككككككككككهكككاا املشبمجقني، لزمهم أن يقمجلمجا مبثكككل ذلكككك يف ككككّل  ز ممجا أهنكككّ

فقد أتمجا هبتاًه وإمثا  -وال يقمجلمجن و لك–كصكككككككهاا املشبمجقني   الصكككككككهاا فيثبتمجها، وإن قالمجا هي
  ظيًما.

القول يف بعض الصههههههههههفات كالقول يف  )): -رمحكه هللا– (1)احلماين قكال ا مكام اوه تيميكة
، فإن كان املشاطب ممه يقّم أبن هللا حّي حبياٍب،  بيم و بٍم، قديما وقدرٍب، تي  وسككككككككككككككمٍ ، بعض  

صريا وبصٍم، متكبّ ما وكالٍم، مميدا إبرابب، وجي ل ذلك كبَّه حقيقًة، ويرازع يف حمّبته ورضاه ونضبه و
مه إما ح رابب، وإما وب ض املشبمجقاا مه الر م وال قمجحا،  وكماهيته، فيج ل ذلك جمازًا، ويهسكككككّ 

مجل يف اشرم، فإن قبت: قيل له: ال فمق وني ما  هيِته ووني ما أ بتَّه، ول القمجل يف أحدمها كالق
إّن إرابته مثل إرابب املشبمجقني، فك لك حمبته ورضككككككاه ونضككككككبه، وه ا همج التمثيل، وإن قبت: له 
إرابب تبيق وكه، كمكا أن لبمشبمجق إرابب تبيق وكه، قيكل لكك: وكك لكك لكه حمبكة تبيق وكه، ولبمشبمجق 

 .(2)((حمبة تبيق وه، وله رضا ونضب يبيق وه، ولبمشبمجق رضا ونضب يبيق وه
 -رمحه هللا ت اىل–وإّن مه ا  صككككاف وال دل: أْن  شككككري إىل أّن ا مام أح ال باس القمطيب 

كما  مّجبه يف الهموع الهقهية، مه اال هكان  ه التقبيد األ مه، فك لك همج يف حب ال قائد، 
 قمجل فبئه كان وافق األشكككككككككككككك مية يف جّل مسككككككككككككككائل اال تقاب، إال أ ه االههم إذا ظهم له احلّق يف

                                 
همج شيخ ا سالم، وممشد األهم، وواحد مه األئمة األ الم، ا مام أومج ال باس أمحد وه  بد احلبيم وه  بد السالم  ( 1)

اوه تيمية احلماين، مث الدمشقي، تقي الديه، حمّد  فقيه، مهّسم، جمتهد، شارن يف أ مجاع مه ال بمجم، ولد يف  شم روي  
سرة إحدى وستني وستمائة حبمان، وقد امتحه وأوذي، وسجه وقب ة بمشق ممتني، وتمجيف هبا يف  شميه ذي األول 

، 2/378، ال يل  به الربقاا الوه رجب 41الق دب سرة مثان وسب ني وسب مائة. ا ظم: م جم الشيمجل لب هيب ص
 .144 /1الدرر الكامرة 

 وما و دها. 31التدممية ( 2)
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نريهم، وهرا جنده يراقشككككهم ويمّب  بيهم ووقمجٍب، وقد رالف يف مسكككك،لة هي مه أهّم املسككككائل  رد 
 املتكّبمني، وهي: ما همج أول واجب  به املكّبف؟ 

، وْلرْرظم إىل ما سككككككرَّمه أومج (1)واملتكّبممجن يقمّ رون أّن أول واجٍب همج الرظم، أو الشككككككّك...
 ،لة، و قف  ردها م  ما فيها مه طمجٍل. يف ه ه املس -رمحه هللا–ال باس 

تْربيها: ))يف شكككككككككمح حديت جربيل وو د ويان أركان ا ميان مه احلديت:  -رمحه هللا–يقمجل 
م هب السككبف وأئمة الهتمجى مه اخلبف: أّن مه صككدَّق هب ه األممجر تصككديًقا جْزًما ال ريب فيه 

ان ذلك  ه وماهني هصككككك ٍة، أو  ه ا تقاباا وال تِمبُِّب وال تمِجقُِّف، كان منمًرا حقيقًة، وسكككككمجا  ك
جازمٍة.  به ه ا ا قمضككت  األ صككار الكممية، وهب ا صككمَِّحْت فتاوى أئمة اهلدى املسككتقيمة، حىت 
حد ت م اهب امل تزلة املبتد ة، فقالمجا: إ ه ال يصكككّخ ا ميان الشكككم ي إال و د ا حاطة حلرباهني 

ا ومرالبها، ومه ي حيصككككل إميا ه ك لك فبيس مبنمٍه، ال قبية والسككككم ية، وحصككككمجل ال بم ورتائجه
مي أصحاورا: كالقاضي وال جيز  إميا ه وغري ذلك،  وتب هم  به ذلك ها ةا مه متكّب

كككككككككككككككككككم يكككككككككككككككككك (2)أيب وكككككككككككككككككك ئكككككككككككككككككك ما هكككككككككككككككككك اق ا سككككككككككككككككككككككككككككككككككك   ،(3)، وأيب إسكككككككككككككككككككككككككككككككككككحكككككككككككككككككك
يف أول قمجليككه. واألول همج الصككككككككككككككحيخ؛ إذ املربمجب مه املكبهني مككا يقككال  بيككه  (4)وأيب امل ككا 

                                 
 .429 -427 /13رسمجوة يف فتخ الباري ا ظم أقمجاهلم م( 1)

همج ا مام الرظار، األصمج  البارع، املتكبم، الشهري وشيخ السرة ولسان األمة، حممد أومج وكم وه الريب وه حممد  ( 2)
القاضي، امل موف حلباقالين، كان إمام وقته، مه أهل البصمب، وسكه وغداب، أر   ه اوه جماهد وأيب وكم األهبمي 

زيد وها ة، و ره أئمة مرهم أومج ذر اهلموي، وأومج  ممان الهاسي، والقاضي  بد المجهاب اوه  صم، ونريهم، واوه أيب 
وإليه رايسة املالكيني يف وقته، كان حسه الهقه،  ظيم اجلدل، له منلهاا كثريب مرها: شمح البم ، وأما  إهاع أهل 

لبقم ن، تمجيف يمجم السبت لسب  وقني مه ذي الق دب سرة  ال   املديرة، والت ميف وا رشاب يف أصمجل الهقه، واال تصار
 .92، شجمب الرمجر الزكية ص363وأرو مائة. ا ظم: الديباج ص 

همج ا مام الهقيه، املبقب حألستاذ، أومج إسحاق إوماهيم وه حممد وه إوماهيم وه مهمان، ا مام يف الكالم واألصمجل  ( 3)
، طبقاا 463 /2 اشمجرا  سرة مثاين  شمب وأرو مائة. ا ظم: هت يب األتا  والبغاا والهقه ونريها، تمجيف وريساومجر يمجم 

 .4/256الشاف ية لبسبكي 

همج ضيا  الديه أومج امل ا   بد املبك وه أيب أمحد اجلمجي ، امل موف إبمام احلممني، إمام األئمة يف زما ه، وأ جمجوة  ( 4)
 شم وأرو مائة، وقمأ الهقه  به والده، واألصمجل  به أيب  القاسم   صمه، ولد يف الثاين  شم مه احملمم سرة تس ة

ا سكايف، رمج مه  يساومجر وقدم وغداب ف،قام هبا مدب، مث رمج إىل مكة فجاور مكة أرو  سرني يهيت، وصرف الرهاية 
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 :إميانا،كقمجله ت اىل        ( :136سكككككككككمجرب الرسكككككككككا  اشية)،             

مه صككككككدَّق و لك كبّ ه، وي جيمجّ ْز  قيض ، وا ميان همج التصككككككديق لغًة وشككككككمً ا، ف(13سككككككمجرب الهتخ اشية: )
شككككيٍ  مه ذلك، فقد  مل مبقتضككككه ما أممه هللا وه  به حنمج ما أممه هللا ت اىل، ومه كان ك لك 

ه  ه  هدب الكتاب، إْذ قد  مل مبقتضككككككككه السككككككككرة والكتاب، وألّن رسككككككككمجل هللا   فقد تقصككككككككّ
ه، وي ي همّ قمجا وني مه  مه وأصككككككحاوه و ده، حكممجا وصككككككحة إميان كّل مه  مه وصككككككّدق مبا ذكمه

 ه ومهككاٍن أو  ه نريه، وألهنم ي  مموا أجالف ال مب ومبيككد الرظم، وال سكككككككككككككككك،لمجهم  ه أبلككة 
تصديقهم، وال أرجنوا إمياهنم حىت يرظموا، وحتاشمجا  ه إطالق الكهم  به أحٍد مرهم، ول تَّمْجهم 

سالم. وألّن الرباهني اليت حّمرها املتكّبممجن، املنمرني واملسبمني، وأجِمْوا  بيهم أحكام ا ميان وا 
ورتّبها اجلدليمجن، إمنا أحد ها املت،ّرمون، وي ا ْض يف شي  مه تبك األساليب السبف املاضمجن، 
فمه احملال واهل اين: أن يشكككككمط يف صكككككحة ا ميان، ما ي يكه م موفا وال م ممجال وه ألهل ذلك 

، وتببيًغا لشكككككككككمي ته، ووياه لسكككككككككّرته  ا  ه رسكككككككككمجل هللا الزمان، وهم مه هم فهما  ه هللا، وأر
 . (1)((وطميقته، وسي،يت قمجل شاٍف يف ذلك إن شا  هللا

وىّف ومج ككككده، وأته مبمج مجبه، فقككككال يف حب كماهيككككة  -رمحككككه هللا–مث إّن ا مككككام القمطيب 
غمجض  رد هللا اخلصككككككككككككم املب)) اخلصككككككككككككمجمة يف الديه والغبمج يف الت،ويل والتح يم مه اتباع األهمجا : 

ت اىل همج ال ي يقصكككككد خبصكككككمجمته مداف ة احلّق، ورّبه حألوجه الهاسكككككدب، والشكككككبه املمجمهة، وأشكككككد 
ذلك: اخلصككككككككمجمة يف الديه، كشصككككككككمجمة أكثم املتكّبمني، امل مضككككككككني  ه الرمق اليت أرشككككككككد إليها 

 ، وسكككككككككككبف أمته، إىل طمق مبتد ة، واصكككككككككككرالحاا تم ة، وقمجا نيكتاب هللا، وسكككككككككككرة  بّيه 
جدلية، وأممجر صكككرا ية، مدار أكثمها  به مباحت سكككمجفسكككرائية، أو مراقشكككاا لهظية، تم ب   به 
ِبها ي جز  رها، وشككمجن ي هب ا ميان م ها، وأحسكرهم ا هصكاال  رها أجدهلم ال  اشر  فيها شك 
أ بمهم، فكم مه  اٍي وهسككككككككككاب الشككككككككككبهة ال يقمجى  به حبّ ها! وكم مه مرهصككككككككككل  رها ال يدرن 

                                 
 شميه مه شهم روي  هران، مث  اب إىل  يساومجر، تمجيف وقمية مه قماها ليبة األرو ا  و د صالب ال شا  يف اخلامس وال

، طبقاا الشاف ية الوه هداية هللا 468 /18اشرم سرة مثان وسب ني وأرو مائة، وله تس  ومخسمجن سرة. ا ظم: السري 
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مها! مث إّن هنال  املتكّبمني قد ارتكبمجا أ مجاً ا مه احملال، ال يمتضيها البْبه  وال األطهال، حقيقة  ب
ملا حبثمجا  ه حِتيُّز اجلمجاهم واألكمجان واألحمجال، مث إهنم أر وا يبحثمجن فيما أمسككككككككككككككك  ه البحت 

ىل فيه السكككككككبف الصكككككككاحل، وي يمججد  رهم فيه حبت واضكككككككخ، وهمج كيهية ت ّبقاا صكككككككهاا هللا ت ا
وتقككديمهككا، وا ككاذهككا يف أ هسككككككككككككككهككا، وأهنككا هي الكك اا أو نريهككا، وأّن الكالم هككل همج مّتحككدا أو 
مرقسكككم؟ وإذا كان مرقسكككما فهل يرقسكككم حأل مجاع أو حألوصكككاف؟ وكيف ت ّبق يف األزل حمل،ممجر؟ 

 ممو مث إذا ا  دم امل،ممجر فهل يبقه ذلك الت ّبق؟ وهل األمم لزيد حلصككككككالب مثال همج  ني األمم ل
حلزكاب؟ إىل نري ذلك مه األحبا  املبتد ة، اليت ي  مم الشمع حلبحت  رها، وسكت أصحاب 

ومه سككككبك سككككبيبهم  ه اخلمجض فيها؛ ل بمهم أبهنا حبتا  ه كيهية ما ال ت بم كيهّيته،  الريب 
يف  فككإّن ال قمجل هلككا حككدد تقف  رككده، وهمج ال جز  ه التكييف ال يت ككّداه، وال فمق وني البحككت

    :كيهية ال اا وكيهية الصككككككككككككهاا، ول لك قال ال بيم اخلبري            

     ( :11سككككككككمجرب الشككككككككمجرى اشية) وال تبابر ح  كار ف ل األنبيا  األنمار، فإ ك قد حجْبِت  ه ،
، م  أ ك تدرن هبا، وإذا كيهية حقيقة  هسكككككككككككككككك، م   بمك ومججمجبها، و ه كيهية إبراكاتك

بِكْيك، ف،ْ ت  ه إبران ما ليس ك لك أ جز. وناية  بم   جزا  ه إبران حقيقة ما وني جركْ
ال بما ، وإبران  قمجل الهضكككككال ، أن يقر مجا ومججمجب فا ل ه ه املصكككككرمج اا، مرزّه  ه صكككككهاهتا، 

مجن  ره وشكيٍ  مقّدس  ه أحمجاهلا، ممجصكمجف وصكهاا الكمال الالئق وه. مث مهما أرربه الصكابق
مه أوصككككككافه وأتائه، قببراه وا تقدهه، وما ي يت مضككككككمجا له سكككككككْترا  ره، وتمكرا اخلمجض فيه، ه ه 
طميقة السبف، وما سمجاها مهاٍو وتِبف، ويكهي يف المبع... ولمج ي يكه يف الكالم شي  ي  ّم وه 

مها: قمجل طائهة مرهم: إّن إال مسككككككككككك،لتان مها مه مبابئه، لكان حقيًقا حل ّم وجديمًا حلمن. إحدا
أّول المجاجباا الشك يف هللا ت اىل، والثا ية: قمجل ها ة مرهم: إّن مه ي ي مف هللا ت اىل حلرمق 
اليت طمقمجها، واألحبا  اليت حّمروها، فال يصككككككككككّخ إميا ه وهمج كافم. فيبزمهم  به ه ا تكهري أكثم 

ه يبدأ وتكهريه أحه وأسككالفه وجريا ه...مث املسككبمني مه السككبف املاضككني، وأئمة املسككبمني، وأّن م
إّن مه ي يقل هباتني املسكككك،لتني مه املتكّبمني، رّبوا  به مه قال هبما ورمق الرظم واالسككككتدالل، 
ورا  مرهم  به أّن هاتني املسكككككككككك،لتني  ظميّتان، وه ا رر، فاحش، فالكّل ارّ ئمجن الرائهة األوىل 

سككككبيم أّن فسككككابها ليس وضككككمورّي، ومه شككككّك يف تكهري مه أبصككككل القمجل حملسكككك،لتني، والثا ية وت
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، وأّن م ظم الصككحاوة واملسككبمني كهار، فهمج كافما شككمً ا، أو  قال: إّن الشككك يف هللا ت اىل واجبا
ً ا؛ إذ كّل واحدب مرهما م بمجمة الهسكككاب حلضكككمورب الشكككم ية، احلاصكككبة حألربار املتمجاتمب  تتلد وضكككْ

فال ضككككموري يصككككار إليه يف الشككككم ياا وال ال قبياا،  صككككمرا هللا  القر ية، وإن ي يكه ك لك:
مه ودع املبتد ني، وسكككِبِك ورا طمق السكككبف املاضكككني. وإمنا طمّجلت  يف ه ه املسككك،لة األ هاس، ملا 
قد شككككككككككككككاع مه ه ه البدع يف الراس، وأل ه قد انّم كثري مه اجلهال، وزرمف تبك األقمجال، وقد 

 .(1)((يحة، وهللا ت اىل يتمجىّل إصالح القبمجب اجلمحيةو لت  ما وجب  بّي مه الرص
، ويمّب  به مل هب السككككككككككككككبف  -رمحه هللا–هك ا يْرتصككككككككككككككم ا مام أومج ال باس القمطيب 

املتكّبمني املبتد ني لبرمق الهبسككككككككككككهية يف الديه، واملشم ني لبمراحي الكالمية يف شككككككككككككمي ة رّب 
به يف حب ال قائد، فهمج وإن كان قد زّلت قدمه يف مسككائل  ال املني، وه ا مما ينكّ د لرا  دم ت صككّ

مرها، فاهلل ت اىل املسككنول أن يغهم له ويممحه، ويتجاوز ويصككهخ  ه رراايه، ورجابه حهلل ت اىل 
أن تْرغمم ه ه األررا  يف حبار حسككككككككراته، وأن  تهي تالهاته يف جلاج ممجافقاته، وهللا ت اىل همج 

 حيم.ال همج القديم، وهمج الغهمجر الم 
أ ّبه إىل أ ّه قد أر ْا رسالةا  بمية  -رمحه هللا–ويف هناية اجلمجلة يف  قيدب ا مام القمطيب 

يف  رائه و را  املازري اال تقابية، قّدمها الشكككككككككيخ  بد هللا المميان يف جام ة أم القمى، وحصكككككككككل 
ية حلرب . وقد طب ْت يف  بار اوه حزم يف ا جازب ال املية ال الية هبا وتقديم ممتاز م  التمجصكككككككككككككك

 جمبديه.
 
 
 
 

                                 
. ويف  رااي الكالم  قمجالا مهمة يف ذم الكالم وأهبه، تمكته طببا لالرتصار. 694-690 /6املههم ( 1)

 وما و دها. 427 /13الكالم الرهيس  قبه  ره احلاف  اوه حجم يف الهتخ  وه ا
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 والفقهية، وثناء العلماء عليه. ،املبحث الثامن: مكانته العلمية

 مطالب: ثالثةوفيه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املطلب األول: منزلته العلمية والفقهية
له قدما راسككككككككككككككشة، ومكا ة  الية، وني أهل ال بم،  -رمحه هللا–ا مام أومج ال باس القمطيب 

ت اىل  بيه أب مجاٍع مه ال بمجم، وفتخ  بيه يف م ارف تتبهة، وه ا مه فضكل هللا ينتيه  فقد مّه هللا
 مه يشا ، ومه ه ه ال بمجم وامل ارف:
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حمّدًث حافظًا، ه  وني  بمي المواية  -رمحه هللا–: كان ا مام القمطيب علم احلديث: أوال
، وي مف ما حيه ، وأ راه هللا والدراية، فبم يكه حامل فقه ليس وهقيه، ول كان ي ي ما يموي

ت اىل مبكًة يف اسككتحضككار المواايا، ورو  املسككائل هبا رورًا حسككًرا، ف،صككبخ متالئًما تالبم ال قد 
 يف تمائب الرسمجان.

: كان  بم البغة  رد الساوقني مه أهّم املهماا، فإذا كان القم ن والسرة علم اللغة: اثنيا
ال وّد مه تضككّب ه يف  بم ه ه البغة، والمجقمجف  به أسككمارها،   موّيني، فال شككّك أّن املت ّمض هلما

فمىت كان ا  سان قمجاّي يف البغة، كان فهمه لرصمجص المجحيني أو د  ه اخلر،، وضالل كثري ممه 
 ضّل وسبب ض ههم يف البغة، و دم م مفتهم ألحنا  كالم ال مب.

ا كا ت  موية: فال يههمها حقَّ الشمي ة  موية، وإذ )): -رمحه هللا– (1)قال ا مام الشاطيب
الههم إال ِمْه فهم البغة ال موية حّق الههم؛ ألهنما سككككككككككّيان  يف الرم  ما  دا وجمجه ا  جاز. فإذا 
رًا فهمج متمجسكككككككّ  ا يف فهم  فمضكككككككرا مبتدًم يف فهم ال موية، فهمج مبتد ا يف فهم الشكككككككمي ة، أو متمجسكككككككّ 

فإن ا تهه إىل برجة الغاية يف ال موية كان ك لك يف الشكككككككككمي ة، واملتمجسكككككككككّ    ي يبب  برجة الرهاية، 
الشكككككككمي ة، فكان فهمه فيها حّجًة، كما كان فهم الصكككككككحاوة ونريهم مه الهصكككككككحا  ال يه فهممجا 
القم ن حجة، فمه ي يبب  شكككك،وهم فقد  قصككككه مه فهم الشككككمي ة مبقدار التقصككككري  رهم، وكّل مه 

 .(2)((القصم فهمه ي ي د حجة، وال كان قمجله فيها مقبمج 
و به ه ا األسكككككككاس كان الراس إىل  صكككككككمجر مت،ّرمٍب ي ترمجن حلبغة ال موية؛ لصكككككككبتها القمجية 

 حلشمي ة.

                                 
همج ا مام أومج إسحاق إوماهيم وه ممجسه الغمهطي، الشهري حلشاطيب، ال المة املنّلف، احملّقق الرظّار، أحد اجلهاو ب ( 1)

وأكاوم األئمة الثقاا، الهقيه األصمج   األريار، وكان له القدم الماسخ يف سائم الهرمجن وامل ارف، أحد ال بما  األ باا،
املهّسم احملّد ، أر   ه اوه الهشار والزمه، وأيب  بد هللا الببرسي، وأيب القاسم الشميف السبيت، ونريهم، و ره أومج 

ا، وكم وه  اصم، وأرمجه أومج حيىي حممد، و بد هللا البياين. صرف كتبا مهيدب نزيمب الهمجائد، مرها: ا  تصام، واملمجافقا
 .231وا فاباا وا  شا اا، ونريها. ا ظم: شجمب الرمجر الزكية ص 

 . يف شموط االجتهاب.485 /4املمجافقاا ( 2)
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ا مه رالل الرظم يف كتبه املشتبهة،   -رمحه هللا-وأومج ال باس القمطيب  ، وذلك ونيّ  كان لغمجايا
تصميهها، واألوجه  وخباصة املههم، ال ي يت ّمض فيه لشمح الغميب مه الكبماا، م  ويان وجمجه

 املقيدب فيها، والتصمجيب هلا، م  ويان ا  ماب، ليتضخ م ىن الكالم.
مه أئمككة  بم  -رمحككه هللا-: ي ترب ا مككام أومج ال بككاس القمطيب علم أصههههههههههول الفقههه: اثلثهها

أصككككمجل الهقه، فقد أفمب فيه مصككككرّكًها مسككككتقال، كما سككككبقت ا شككككارب إىل ذلك يف مصككككرهاته، وقد 
ز ال القة وني تبك القمجا د األصككمجلية ووني الهموع الهقهية املت ّبقة هبا، ويمو  ويرها اسككتراع أن يرب 

رورا حسككككككرا، وه ا فيه حتقيق لبغاية املمجمجَّب مه  بم األصككككككمجل، فإهنا  بارب  ه قمجا د يب   بيها 
مة يف كّل مسكك،لة ممسككمج )): -رمحه هللا–الهقيه املسككائل والهموع الهقهية، وقد قال ا مام الشككاطيب 

أصمجل الهقه ال يرب   بيها فموعا فقهيةا أو  بابا شم يةا، أو ال تكمجن  مجًه يف ذلك، فمجض ها يف 
 .(1)((أصمجل الهقه  ارية

، فإ ه صكككككككككككمّجر لرا تربيقا -حسكككككككككككب  بمي–مهقمجًبا  -رمحه هللا–ولئه كان كتاب القمطيب 
 ديدب، ومه طال  الكتاب لبقمجا د األصكككككككمجلية يف املههم، وذلك  رد براسكككككككة املسكككككككائل الهقهية ال

 جزم وقمجته يف  بم األصمجل، وأ ه مه أئمته الهحمجل. 
: وهمج حمّل البحت، والغمض األسككككككككككككككاس مه ه ه المسككككككككككككككالة، فإّن ا مام علم الفقه: رابعا
كان حرزا جداا مه الراحية الهقهية، مه رالل شكككككككككمحه  به مسكككككككككبم، وكان   -رمحه هللا–القمطيب 

، ومسككككالكهم -رمحهم هللا–االرتيار، فهمج  اي مب اهب أهل ال بم صككككمحًيا يف مسككككائل  ديدب يف 
الهقهية، و رد ما ي مض ه ه األقمجال، فإ ه ال يسكككمبها سكككمًبا  اراًي  ه االسكككتدالل، ول يسكككتدّل 
هلكككا أببلكككة الرقكككل وال قكككل، ويركككاقش األقمجال وأبلتهكككا، قبكككل أْن ترتهي تبكككك املركككاظمب ال بميكككة  ركككد 

الرتيكار يف الغكالكب، فبم يكه االرتيكار مبريكاا  ركده  به القكائبني، وإمنكا المجيخ، م  احليكاب يف ا
حلربهان املبني، فإن كان بليل القمجل واضكككًحا صكككحيحا، فهمج املشتار ال ي ال حميا  ره، سكككمجا ا 

 كان ممجافًقا لبم هب أم تالها له.
ر، واأللهكككاظ يف االرتيكككا -رمحكككه هللا–وهركككا يربغي لركككا المجقمجف  به مرهج ا مكككام القمطيب 

 الدالة  به ارتياره، م  مرهجه يف االستدالل، فبرج به املربب الثالت.
                                 

 وما و دها. وه ا يف املقدمة الماو ة يف أول الكتاب. 39 /1املمجافقاا ( 1)
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 املطلب الثاين: ثناء العلماء عليه
َرْي أثَنْيُتْم ه مْيِ  َخْيًة  وجبْت ل   جلّنُنذ ورْي أثَنْيُتْم ه ي       ))أ ه قال:   بت  ه الريب 

رِضذ أنتم شهد ء  هلل يف  لرضذ أنتم شهد ء  هلل    شةًّ  وجبْت ل   لّناُرذ أْنُتْم شهد ء  هلل يف  ل  

 .(1) . متهق  بيه مه حديت أ س وه مالك((يف  لرض
م ىن ه ا  رد الهقها : إذا أ ىن  بيه أهل الهضل والّصدق؛ ألّن الهسقة قد يثرمجن  به  ))

يه  دواا له وإن كان فاضككاًل؛ ألّن لمج كان القائل ف (2)[ك لك]الهاسككق، فال يدرل يف احلديت، و
 . (3)((شهابته له يف حياته نري مقبمجلة له و بيه وإن كان  ْدال

الصككككككككككحيخ املشتار أ ه  به  ممجمه  )): -رمحه هللا–قال أومج زكماي حيي وه شككككككككككمف الرمجوي 
 وإطالقه، وأّن كّل مسككككككككككككككبم ماا ف،هلم هللا ت اىل الراس أو م ظمهم الثرا   بيه، كان ذلك بليال
 به أ ه مه أهل اجلرة، سككككمجا  كا ت أف اله تقتضككككي ذلك أم ال، وإن ي تكه أف اله تقتضككككيه فال 
حتتم  بيه ال قمجوة، ول همج يف ررم املشككككككككيئة، فإذا أهلم هللا  ز وجل الراس الثرا   بيه، اسككككككككتدلبرا 

 .(4) ((و لك  به أ ه سبحا ه وت اىل قد شا  املغهمب له، وهب ا تظهم فائدب الثرا 
قككد تبمّجأ مرزلككة رفي ككة، ومكككا كة  -رمحككه هللا–إذا تقّمر هكك ا: فككإّن ا مككام أح ال بككاس القمطيب فكك

 بية، فقد أ ىن الراس  بيه حخلري، وذكموه حل بم والهضككككككككككككككل، وال دل وا  صككككككككككككككاف، والب د  ه 

                                 
جلرائز، حب ، ومسبم يف ا290 /3(، 1367أرمجه البشاري يف اجلرائز، حب  را  الراس  به امليت، ) (1)

 والبه  ملسبم. .21 /7(، 2197فيمه يثىن  بيه رريا أو شما مه املمجته، )
همج الصحايب اجلبيل أ س وه مالك وه الرضم وه ضمضم وه يزيد وه حممي وه جردب، وأ س وه مالك همج:  

وفتخ مّكة، ونزوب .  زيل البصمب، شهد احلديبية، و ممب القضا ، األ صاري، أومج محزب اخلزرجي، رابم رسمجل هللا 
ألهي حديت  حرني، والرائف، وريرب، وحّجة المجباع. وهمج أحد املكثميه يف رواية احلديت، فقد روى  ه الريب 

ومثا ية وستني. تمجيف سرة تس ني وقيل إحدى وتس ني، وقيل:  رتني وتس ني، وقيل  ال  وتس ني... وكان  رم 
 (.1/275، ا صاوة )1/136(، هت يب األتا  والبغاا 84)الصحاوة ممجه حلبصمب. ا ظم: ا ستي اب رقم: 

 وق  يف املربمجع: ول لك، وال م ىن له  ردي ول ا نرّيته. وهللا أ بم.( 2)

 .-رمحه هللا–.  قال  ه الداوبي 606 /2املههم ( 3)

 وما و دها. 22 /7شمح صحيخ مسبم ( 4)
= 
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الت صكب املقيت، وذكموه حألوصكاف اجلميبة، والر مجا احلسكرة املمجافق له يف امل هب واملشالف، 
 وه ا ال يتمجّفم مثبه لكثري مه الراس.

 أئمة م موفمجن، و بما  مشهمجرون. -رمحه هللا–وال يه أ رمجا  به القمطيب 
ا مام أومج ال باس األ صاري، القمطيب، املالكي،  )): -رمحه هللا– (1)قال  ره ا مام ال هيب

 .(2)((الهقيه، احملّد ، املدّرس الشاهد  زيل ا سكردرية
الهقيككككككه احملككككككّد ، املككككككدّرس  )): -رمحككككككه هللا– (3)وقككككككال  رككككككه ال مككككككاب احلككككككاف  اوه كثري

 .(4)((ح سكردرية...شمح صحيخ مسبم وكتاوه املسمه "املههم" وفيه أشيا  حسرة حمّمرب
  الشككككاهد،  زيل ا سكككككردرية، كان احملدّ  )): -رمحه هللا– (5)احلرببي وقال  ره اوه ال ماب

 .(6)((مه كبار األئمة
                                 

م، أومج  بد هللا حممد وه أمحد وه  ثمان وه قامياز وه  بد هللا (: همج ا مام األوحد، احلاف  احملّد ، منرّل ا سال(1)
المكماين األصل، الهارقي، مث الدمشقي، أحد األ الم، مشس الديه ال هيب. ولد يف ًثلت روي  اشرم سرة  ال  

لدرجي، واوه وسب ني وستمائة، وأجاز له يف تبك السرة و راية أريه مه المضاع الشيخ  ال  الديه اوه ال رار، واوه ا
 الن، وطبب ورهسه و د التس ني ف،كثم  ه اوه نديم، واوه  ساكم، ويمجسف الغسمج . ومهم يف فّه احلديت، 
وصّرف فيه افامي  املهيدب الكثريب، حىت كان أكثم أهل  صمه تصريها. وه  هريخ ا سالم، وارتصم مره تتصماا 

ا التاريخ قدر  صهه، وت كمب احلهاظ، وطبقاا القما . ماا يف ليبة كثريب، مرها: ال رب، وسري أ الم الربال ، ومبش
 .3/336الثالت مه ذي الق دب سرة مثان وأرو ني وسب مائة. ا ظم: الدرر الكامرة 

 .1438 /4، ت كمب احلهاظ 278 /3. وا ظم: ال رب 225 /48أتريخ ا سالم ( 2)

الديه أومج الهدا ، إتا يل وه  مم وه كثري وه ضمج  وه برع الب ْصِموي  همج ا مام احلاف  ال مدب، ال المة البارع،  ماب ( 3)
األصل، الدمشقي، ولد سرة إحدى وسب مائة، وتهقه  به الشيخ ومهان الديه الهزاري امل موف حلهمكاح، وت  مه اوه 

ظيم، والبداية والرهاية يف السمجيدي، واحلاف  اوه  ساكم، وصاهم الشيخ املزي وأكثم  ره، مه لليهه: تهسري القم ن ال 
التاريخ، وإرشاب الهقيه إىل م مفة أبلة التربيه، وكتاب اهلدى والسره يف أحابيت املسا يد والسره، تمجيف سرة أرو  وسب ني 

 .168، البدر الرال  ص1/373وسب مائة. ا ظم: الدرر الكامرة 

 .381 /17البداية والرهاية ( 4)

ي وه أمحد وه حممد وه ال ماب ال كمي احلرببي. أومج الهالح. ولد يف صاحلية بمشق سرة همج املنرّل الهقيه  بد احل ( 5)
 رتني و ال ني وألف، وأقام حلقاهمب مّدب طمجيبة، وماا مبكة املكّممة حاجاا سرة  ال  و شميه و بثمائة وألف. ا ظم: 

 .3/290األ الم 

 .473 /7ش راا ال هب ( 6)
= 
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مه أ يكككان املكككالكيكككة،  زل ا سكككككككككككككككركككدريكككة، )): -رمحكككه هللا–وقكككال  ركككه ا مكككام اوه فمحمجن 
واستمجطرها، وبّرس هبا، وكان مه األئمة املشهمجريه، وال بما  امل موفني، جامً ا ل بمجم، مرها:  بم 

.وككككان يشككككككككككككككككار إليكككه حلبالنكككة وال بم والتقكككّدم يف  بم احلكككديكككت، والهقكككه، وال مويكككة، ونري ذلكككك..
 .(1)((احلديت، والهضل التامّ 

فككائككدب: إمككامككان حمككّدًثن، مككالكيككان )): -رمحككه هللا– (2)وقككال  رككه ا مككام القمشككككككككككككككي احلرهي
أومج ال باس أمحد مت اصمان، قمطبّيان مت،ّرمان،  ّم الره  وتصا يههما املمجافق واملشالف، أحدمها: 

وه  مم القمطيب، صككككككككاحب كتاب" املههم يف شككككككككمح تتصككككككككمه لصككككككككحيخ مسككككككككبم" قد رأيت ه ا 
ا جداا، حاواًي جبمي  رواايا أصكككككبه. واشرم: أومج  بد هللا حممد وه أمحد وه أيب  املشتصكككككم  هيسكككككً

اشرمب، وكم القمطيب، صاحبه ورفيقه، وتبمي ه، صاحب التهسري، والت كمب أبحمجال املمجته وأممجر 
 .(3)((واألسىن يف شمح أتا  هللا احلسىن

ا مككككام ال مككككدب ال المككككة، الهقيككككه احملككككّد  املتهرّ ه  )): -رمحككككه هللا– (4)وقككككال  رككككه تبمجف
 .(5)((الههامة

، و مجمج مه الغهمجر -رمحه هللا ت اىل–ه ه و ض شهاباا أهل األرض لإلمام أيب ال باس 
 ومجاس  رمحته، وأن يسكره فسيخ جراته، إ ه تي  قميب جميب. المحيم أْن يتغّمده

                                 
 .615 /2وا ظم:  هخ الريب  وما و دها. 130الديباج ص ( 1)

همج  بد القابر وه حممد وه حممد وه  صم هللا وه سالم القمشي، املصمي، احلرهي، حميي الدي، أومج حممد اوه أيب  (2)
المجفا ، فقيه حمّد ، أصمج ، منرّل، لغمجي، ولد حلقاهمب سرة ست وتس ني وستمائة، وتمجيف يف روي  األول سرة مخس 

منلهاته: اجلمجاهم املضية يف طبقاا احلرهية، شمح م اين اشًثر لبرحاوي. ا ظم: حسه احملاضمب وسب ني وسب مائة. مه 
1/ 471. 

 وما و دها. 593 /4اجلمجاهم املضية يف طبقاا احلرهية ( 3)

ا. همج الشيخ ال المة حممد حسرني وه حممد تبمجف ال دوي املالكي. وهمج أّول مه ودأ يف إ شا  مكتبة األزهم و ّظمه ( 4)
فقيه  ارف حلتهسري، واألبب. ولد يف قمية و   دي مه أ مال مرهبمجط سرة سب  وسب ني ومائتني وألف، و مّج 
حألزهم، وبّرس وه، وتقّبد فيه مراصب مت ّدبب، مرها المجكالة. وا قر  و د ذلك لبتدريس. تمجيف حلقاهمب سرة مخس 

 مقدمة التهسري، ووبمجغ السمجل، والقمجل المج يق يف المب  به أب يا  ومخسني و بثمائة وألف. مه لليهه: املدرل املرري يف
 .6/96الرميق، ونريها. ا ظم: األ الم 

 .194شجمب الرمجر الزكية ص ( 5)
= 
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 املطلب الثالث: دراسة اختياراته الفقهية
كما سككككككككبق تقميمه، كان مالكّي امل هب، وه ا واضككككككككخا مه   -رمحه هللا-ا مام أومج ال باس 

 يف -رمحهم هللا-رالل  مضكككككه لبمسكككككائل، وطميقته يف ذكم الدالئل، فقد ا تىن أبصكككككمجل املالكية 
االسككتدالل كثريا، ويف الغالب حييل  به كتاوه يف أصككمجل الهقه  رد ذكمه لتبك األصككمجل واألبلة، 

 ومه تبك القمجا د واألصمجل:
: وهي املصككككككاحل اليت ي يمب يف الشككككككمع ح تبارها وال إلغائها قاعدة املصههههار املرسههههلة: أوال

، وهمج مه أصككمجل املالكية  ها مسككائل كثريب، وحجتهم يف ذلك ، وورمْجا  بي-رمحهم هللا–بليل م نيَّ
 ل مم وه اخلراب  ، كرق  املصكككحف، وتمجلية أيب وكم إهاع الصكككحاوة  -كما قالمجا–

 . (1)ر اية ملصاحل األمة، ونري ذلك
جنده يرتصككككككككككككككم هل ا األصكككككككككككككككل،  -رمحه هللا-إذا تقّمر ه ا: فإن ا مام أح ال باس القمطيب 

حلة له، ومه ذلك قمجله يف ارتهاع الرهي  ه ابرار ويسكككككككككتدّل له مبا ي مض مه األحابيت الصكككككككككا
ويف ه ا احلديت أومجابا مه الهقه، وهمج: أّن الشككككككمع يما ي املصككككككاحل، وحيكم ))حلمجم األضككككككاحي: 

ألجبها، ويسككككككككت  ه الت بيل، وملا تصكككككككّهخ ال بما  ما وق  يف الشكككككككمي ة مه ه ا وجدوه كثريًا، 
ع مهما حكم فإمنا حيكم ملصككبحة، مث قد جيدون حبيت حصككل هلم مره أصككلا كّبّي وهمج: أّن الشككار 
 .(2)((يف كالم الشارع ما يدّل  بيها، وقد ال جيدون

ل هبا إىل ف ل )): قاعدة سهههههههد  الذرائع: اثنيا وهي املسككككككككك،لة اليت ظاهمها ا ححة، ويتمجصكككككككككّ
و لك إىل احملظمجر، وذلك حنمج: أْن يبي  الّسب ة مبائة إىل أجٍل مث يشميها خبمسني  قًدا؛ ليتمجّصل 

 .(3)((وي  مخسني مثقاال  قًدا مبائة إىل أجلٍ 
مه  -رمحه هللا–، وقد أكثم ا مام القمطيب -رمحهم هللا–وه ه القا دب مه قمجا د املالكية 

وه  االسككككككككككككككتككدالل هلكك ه القككا ككدب يف املههم كثريًا، ومه ذلككك قمجلككه يف حككديككت  بككد هللا وه  ممو

                                 
 .507 /2ا ظم:  ثم المجروب  به مماقي الس مجب ( 1)

 .379 /5املههم ( 2)

 .315ا شارب يف م مفة األصمجل ص ( 3)
= 
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إنَّ ِرْي أْكَبِة  لكبائة شَََْتَم  لّةُجِل ))قال:  أّن رسكككككككككككككمجل هللا  -رضكككككككككككككي هللا  رهما- (1)ال اص

ت م  الّمجل والدْيه؟ قال: ((و لدْي  ُسبُّ  لةَُّجُل أبا  لّةُجِل   )). قالمجا: اي رسككككمجل هللا! وهل ِيشككككْ َنَعْمذ َي

 .(2)متهق  بيه (( مَيُسبُّ أباهذ وَيُسبُّ أرَّ   َيُسبُّ أرَُّ 
وفيه حّجةا ملالٍك  به القمجل وسككككككككدّ  ال رائ ، وهمج مه حنمج  ))شككككككككمح ه ا احلديت:  قال يف
  قمجله ت اىل:                            :سكككككككككككككككمجرب األ  ام اشية

تافة المجقمجع يف حمظمجر  به ما ويّراه يف : هي االمتراع مما ليس ممرمج ا يف  هسكككه، والذريعة، (108)
 .(3)((األصمجل

 -رمحهم هللا–: والصحيخ فيه  ه ا مام مالك وحمققي أصحاوه إمجاع أهل املدينة: اثلثا
وأما إهاع أهل املديرة: فقد  )): -رمحه هللا– (4)ما كان طميقه الرقل، كما قال أومج المجليد الباجي

وحمّققمج أصحاوه  به االحتجاج و لك  -رمحه هللا–ه ا البه ، وإمنا  مّجل مالك أطبق أصحاورا 
فيما طميقه الرقل، كمسككككك،لة األذان، والصكككككاع، وتمن اجلهم وبسكككككم هللا الممحه المحيم يف الهميضكككككة، 
ونري ذلك مه املسكككائل اليت طميقها الرقل، واتصكككل ال مل هبا يف املديرة  به وجٍه ال اهه مثبه، 

                                 
 ممو وه ال اص وه وائل وه هاشم القمشي، السهمي، الزاهد ال اود، الصحايب اوه  همج أومج حممد  بد هللا وه ( 1)

يف أن يكتب  ره ف،ذن  الصحايب، أسبم قبل أويه، وكان فاضاًل، مه املكثميه مه رواية احلديت. است،ذن رسمجل هللا 
 ممو وه ال اص، فإ ّه كان يكتب  مّ  إالّ  بد هللا وه له. قال أومج هميمب: ))ما كان أحدا أحه  حلديت رسمجل هللا 

وال أكتب((. تمجيف سرة  ال  وستني، وقيل: مخس وستني مبصم، وقيل: سب  وستني مبكة، وقيل: مخس ومخسني 
 .264 /1، هت يب األتا  والبغاا 3/345حلرائف. ا ظم: أسد الغاوة 

، ومسبم يف ا ميان، 495 /10(، 5973أرمجه البشاري يف األبب، حب ال يسب المجل والديه، )( 2)
 .274 /2(، 259حب ويان الكبائم وأكربها، )

 .354 /6، و433 /3. وا ظم: 285 /1املههم ( 3)

همج ا مام أومج المجليد سبيمان وه ربف وه س د وه أيمجب وه وار  الباجي، أصبهم مه ورْبيمجس، مث ا تقبمجا إىل حجة  ( 4)
أئمة مرهم أومج   ره وأيب شاكم، وحممد وه إتا يل ونريهم، وأر األ دلس، أر   ه أيب األصب ، وأيب حممد مكي، 

 مم اوه  بد الرب، وأومج وكم الرمطمجشي، والقاضي اوه شربيه، ونريهم. ممجلده سرة  ال  وأرو مائة، ووفاته حملمية سرة 
، شجمب 199أرو  وتس ني وأرو مائة، لسب   شمب ربت مه رجب، وبفه حلمحط  به ضهة البحم. ا ظم: الديباج ص

 120الرمجر الزكية 
= 
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ت  املديرة هب ه احلّجة بون سككككككككككككككائم البالب لمججمجب ذلك فيها بون  و  ق لِ   ْقاًل متمجاتمًا، وإمنا ر صككككككككككككككّ
، ولمج هتّي، مثل نريها مه البالب؛ ألهنا كا ْت ممجضكككك  الّربمّجب، ومسككككتقّم الصككككحاوة واخلالفة و ده 

 .(1)((ذلك يف سائم البالب لكان حكمها ك لك أيضا
 به صكككحته أبحابيت وربْا يف فضكككل  -رمحه هللا–وه ا األصكككل يسكككتدّل ا مام القمطيب 

إىل  ملدينن ك ا      (2)إنَّ  إلمياَن لميأِرزُ  ))قال:  أّن رسككككككككككككككمجل هللا  املديرة، كحديت أيب هميمب 

 . (3)متهق  بيه ((تْأِرُز  حلّيُن إىل ُجْحِة ا
ه إربارا مبا كان يف  صككككككككمه و صككككككككم مه يبيه م وه ا مره  )): -رمحه هللا–قال القمطيب 

أصكككككحاوه وهو يهم، مه حيت إّن املديرة بار هجمهتم ومقامهم ومقصكككككدهم، وممجضككككك  رحبتهم يف 
طبب ال بم والّديه، وممج هم فيما حيتاجمجن إليه مه مهّماا بيرهم ووقائ هم، حىت لقد حصككككل 
لبمديرة مه اخلصكككمجصكككية و لك ما ال يمججد يف نريها، وفيه حجة  به صكككّحة م هب مالك، يف 

 .(4)((هل املديرة، وكمج ه حّجة شم يةمتّسكه و مل أ
يستدّل هب ا األصل  به تصحيخ مسائل، مرها  به سبيل  -رمحه هللا–كما أّن القمطيب 

املثال: مس،لة التبكري لبجم ة حيت قال مرتصمًا لقمجل املالكية ومن التبكري و د ذكم بليبني هل ا 
ر لبجم ة يف أول الرهار، وسككك يهم إليها املتصكككل...ومن البكمج  عمل أهل املدينة: اثلثا ))القمجل: 

 قك ْمِب رربتها وصككككككككككككككالهتا، وهمج  قلا م بمجما  ردهم نري مرِكٍم، وما كان أهل  صككككككككككككككم الريب 
 .(5)((والتاو ني مه و دهم ممه يمن األفضل إىل نريه، ويتمالنون  به ال مل أبقّل الّدرجاا

م هبا الشككككككككيخ سكككككككك د ال مجيف         وتهصككككككككيل ه ه األصككككككككمجل والقمجا د مبحمج ة يف رسككككككككالة  بمية تقدّ 
 إىل قسم أصمجل الهقه يف اجلام ة ا سالمية، وهل هبا برجة املاجستري وتقديم ممتاز. -حهظه هللا-

                                 
 وما و دها. 281كتاب ا شارب يف م مفة األصمجل ص (  1)

 .363 /1أي يرضّم وجيتم  و ضه إىل و ض كما ترضم احلية يف جحمها. ا ظم: املههم ( 2)

، ومسبم يف 121 /4(، 1876أرمجه البشاري يف فضائل املديرة، حب ا ميان  رز إىل املديرة، )( 3)
 .355 /2(، 372حب إّن ا ميان لي،رز إىل املديرة، )ا ميان، 

 وما و دها. 363 /1املههم ( 4)

 .486 /2املههم ( 5)
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ًبا مقبّ ًدا، ول كان هظمًا يف  -رمحه هللا–وم  ه ا كّبه، فإّن ا مام القمطيب  ي يكه مت صكككككككككككككّ 
 صكككككككككككككاف، مه نري ترهيف وال إجحاف، فالدليل املسكككككككككككككائل هقًدا، يرظم فيها مبرظار ال دل وا 

الصككككككككككككككحيخ همج ا مام، واحلجة الدامغة هي المائدب، وغّض الرظم أْن يكمجن قال مبمجِجبها فالن أو 
 الن، وه ا همج المجاجب  به كّل هظٍم يف أقمجال األئمة، وارتالفاا األمة، فاحلّق واحدا، فمىت 

 .ما ظهم الدليل، فال حاجة إىل الت ّسف والت،ويل
 به هك ا املرهج المجاضككككككككككككككخ، ي يكه نميبًكا أن جنكده  -رمحكه هللا–وملكا ككان ا مكام القمطيب 

االف امل موف يف امل هب  رد املالكية يف مسكككائل  ديدب، مرها  به سكككبيل املثال: مسككك،لة رف  
، ومسكككك،لة (2)، ومسكككك،لة التصككككهيق لبرسككككا  إذا هب ا مام شككككي  يف الصككككالب(1)اليديه يف الصككككالب

، (4)، ومسكككك،لة تهضككككيل و ض األوالب  به و ض(3) تق املنمه  به  تق كافٍم أنبه مره تهضككككيل
، وإسككقاط القصككاص والضككمان يف (5)ومسكك،لة جمجاز فق   ني مه  ظم يف ويت نريه مه نري إذ ه

إىل نري ذلك مه املسكككائل الكثريب امل كمجرب يف ه ه  (6)مسككك،لة ال ّض إذا سكككقرت أسكككران ال اّض 
 ببها... المسالة واليت ق

ول رمبا قسا قبمه  به أهل امل هب يف و ض الت،ويالا الب يدب، لبرصمجص الشم ية، وغية 
ا  به حتقيق ذلك املربب، فهرا جند القمطيب  حيمل  به  -رمحه هللا– صككككككككككككمب امل هب، وحمصككككككككككككً

أي –ومرهم ))األصككحاب، ومه ذلك  به سككبيل املثال قمجله: يف مسكك،لة فق   ني تتبس الرظم: 
مه قال: حيمل احلديت  به أ ه رماه حبصكككككككككككاٍب، وي ي م ْب فق   يره فا تهه  ره ا مث  -لكيةمه املا

: وه ا حتميفا وتبديلا ال أتويل، وال قياس م  الرصمجص  .(7)((ل لك. قك ْبت 

                                 
 .19 /2ا ظم: املههم ( 1)

 .56 /2ا ظم: املههم ( 2)

 .343 /4ا ظم: املههم ( 3)

 .588-585 /4ا ظم: املههم ( 4)

 .481و33 /5ا ظم: ( 5)

 وما و دها. 33 /5ا ظم: املههم ( 6)

 املمجض  الساوق.( 7)
= 
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الكدالكة  به ارتيكاره، فقكد ترمّج كْت وكثمْا، لكّرها  -رمحكه هللا–وأمكا ألهكاظ ا مكام القمطيب 
 ترحصم يف  مج ني:

 ول: ألفاظ صرحيٌة يف االختيار وهي كالتايل:األ
: ومه ذلك قمجله يف مسككككككك،لة وط  املسكككككككبية المج رية و د ذكمه أْن ينص  على االختيار -1

،             واملمجفّ ق اخرتانهوه ه أبلة تدّل  به صكككككحة ما  ))لألبلة  به التحممي: 
 .(1)((ا له

باعالصههههحي  -2 ما  والصههههحي قبت:  )): : ومه ذلك قمجله يف مسككككك،لة حتممي أكل السكككككّ
 . (2)((ذهب إليه اجلمهمجر، وهللا أ بم حبقائق األممجر

فمه  ذى رسكككككمجل )): ومه ذلك قمجله يف مسككككك،لة قتل الز ديق مه نري اسكككككتتاوة: احلق   -3
 .(3)((والصمجاب وهذا هو احلق  أو سبَّه ق ت ِل وال يستتاب،  هللا 

وقد ارتبف يف ) ): ومه ذلك قمجله يف مسكككككككككك،لة حكم اتقا  الشككككككككككبهاا: الصهههههههواب -4
حكمها، فقيل: ممجاق تها حماما؛ ألهنا تمجق  يف احلمام، وقيل: مكموهة والمجرع تمكها، 

 .(4)((الثاين :والصوابوقيل: ال يقال فيها واحدا مرهما. 

مه ألهاظ  والظاهر )): ومه ذلك قمجله يف مس،لة ال مجب يف الصدقة حلشما : الظاهر -5
ه، وتدوّم م ا يها، يِكب ْخ لك ذلك إن شككا  هللا احلديت ومسككاقه التحممي، فاه  ألهاظ

 . (5)((ت اىل

إن شا  هللا  واألرج  ))ومه ذلك قمجل يف مس،لة إجارب الهحل لبضماب:  :األرج  -6
 .(6)((ت اىل ما صار إليه مالك ملا ذكمه

                                 
 .165 /4املههم ( 1)

 .216 /5املههم ( 2)

 .107 /3املههم ( 3)

 .488 /4املههم ( 4)

 .580 /4املههم ( 5)

 .443 /4املههم ( 6)
= 



 االختيارات الفقهّية لإلمام أبي العّباس القرطبّي في غير العبادات

 78 

 األظهم مه احلديت: ))كقمجله يف مسككك،لة وي  املكاتب :  :وصههفه للقول هنه أحسههن -7
أل ه األظهم مه  (ي   أحسككككككككككككككه األقمجال) وهو أحسههههههههههنهالب تق  جمجاز وي  املكاتب

احلديت، واأل سب لقمجا د الشمع؛ ألّن الكتاوة  قد  تق  به شمط  مل أو مال، 
وقد حيصكككككككككككل ذلك أو ال حيصكككككككككككل، ووي ه لب تق إسكككككككككككقاط ل لك الشكككككككككككمط، وترجيز 

 .(1)((لب تق
ملسككالك ما صككار ا وأوض  )): ومه ذلك قمجله يف مسكك،لة وي  املدوم وهبته: األوض  -8

 .(2)((إليه مالك

: ومه ذلك قمجله يف مسكككككككككككككك،لة إي ان احلياا يف البيمجا هل همج  ال ة أايم أو األوىل -9
 اد صكككككحيخا  ((ثالثن أيام ))؛ ألّن قمجله ما صكككككار إليه مالكواألوىل )) ال  ممّاا: 

 .(3)(( مقيّ دا لتبك املْرِبقاا، فال يك ْ ِدل  ره
ك قمجله يف مسككككك،لة اسكككككتحقاق الدم حلقسكككككامة و د : ومه ذلال ينبغي أن يعدل عنه -10

فال ينبغي أْن يعدل واحلككديككت املتقككدّ م  اد يف ممجضكككككككككككككك  اخلالف، )) ذكمه لككدليبككه: 
 .(4)((عنه

 ))رمحه هللا:  –: ومه ذلك قمجله يف احلمجالة أّن ا مام مالكا ال ينبغي أْن خيتلف فيه -11
ة احملككال  بيككه كككان  ال لككه الّمجمجع  به احمليككل، وهكك ا قككال: إّن نّم احمليككل احملككال وكك مككّ

 .(5)((لمجضمجحه ينبغي أْن خيتلف فيه

 النوع الثاين: ألفاظ تدل  على االختيار من غري جنس ما سبق، ومنها:

                                 
 .331 /4املههم ( 1)

 .359 /4املههم ( 2)

 . 538 /5املههم ( 3)

 .12 /5املههم ( 4)

 .440 /4املههم ( 5)
= 
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: ومه ذلك قمجله يف مسككك،لة ما يسكككتحّق اختياره للقول من خالل تصههحي  دليله -1
شككككيًئا  ؛ ألّن مه ذكمأوضههه  اوه القاسككككم وحجة ))و كمه البقرة مه األوصككككاف: 

 .(1)((حجةا  به مه سكت  ره
، كقمجله يف مسككك،لة هبة اختياره للقول من خالل تضهههعيفه لدليل القول املخالف -2

وال وه ا احلديت يدّل  به صككككككككككككحة هبة افهمجل، فإّن الثممب جمهمجلةا،  ))افهمجل: 
؛ إذ ال ينّبي إىل فسككككككككككككككككاٍب يف  مجٍض، وال إىل نمٍر           يف ملر  ذلكككوجههه 
 . (2)(( قدٍ 

: ومه ذلك قمجله يف مسكككك،لة إحلاق نري اختياره للقول من خالل تضهههعيفه ملقابله -3
واملشكككككككهمجر  ه مالك املر  مه  ))األب وه يف إجبار البكم الصكككككككغريب  به الركاح: 

ذلك، وقال أومج حريهة وأصكككككككككحاوه، واألوزا ي، وها ة مه السكككككككككبف جبمجاز ذلك، 
واالجتهككاب يف طبككب  ؛ ملككا اتّا وككه األب مه فمط الشككككككككككككككهقككةوليس بصههههههههههحي 

املصبحة، فإ ه اتا مه ذلك مبا ال يمججد يف نريه نالبا، ويكهي ه ا فارقا ما  ا 
 . (3)((مه ا حلاق

ومه ذلك أ ه و د  :اختياره للقول من خالل تصههههههههههحيحه وتضههههههههههعيف مقابله -4
ا تصكككككككككككككككاره لبقائل وتحممي التهضككككككككككككككيل وني األوالب مه نري ممججٍب، وإجاوته  به 

أن  و رد ه ا اال هصككككككال يتبنّي لبراظم:  )): -رمحه هللا–قال مراقشككككككاا اجلمهمجر، 
فلم يظهر له وجه به  :القائل ابلتحرمي هو الذي صهههههههههههال، وأما القول ابجلواز

 .(4)((جياز

ومه ذلك قمجله يف مسككككككك،لة  :اختياره للقول من خالل وصهههههفه ملقابله ابلشهههههذو  -5
يرها ووني السكىن، فبمج قال: القائبمجن أبّن ال ممى متبيك لبمقبة، فمّقمجا و ))السكىن: 

                                 
 .183 /5املههم ( 1)

 .591 /4 املههم( 2)

 .120 /4املههم ( 3)

 .587 /4املههم ( 4)
= 
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أسككككككككككركْت ك حياتك، فإذا ماا رج ت إىل صكككككككككاحبها، إال الشككككككككك يب، فإ ه سكككككككككمّجى 
ال ي ضده  وهو قوٌل شا ٌّ ويرهما، وقال يف السكىن: ال تمج  إىل صاحبها ومججٍه، 

 .(1)(( ظم وال ررب

يمككه لبقمجل مه رالل قمائه األحمجال، وتككد  -رمحككه هللا–هكك ا وقككد يظهم ارتيككار القمطيب 
 لألقمجال، حبسه االستدالل، م  رّب ما االهه وي ارضه.
لككداللككة احلككديككت  به شككككككككككككككي   -رمحككه هللا–وممككا يربغي التربيككه  بيككه هرككا: أّن ذكم القمطيب 

كقمجله: )احلديت يدّل  به ك ا( ي   ّده ارتيارا، وقد كرت  أ بّت و ض ذلك ارتيارًا، مث ظهم 
 .(2)را   مه رالل الكتاب أ ه ليس فيه ارتيا

                                 
 .598 /4املههم ( 1)

 .516، و1/246ا ظم  به سبيل املثال املههم ( 2)
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 املطلب األول: حكم النكاح 
ال رالف وني ال بمككا  رمحهم هللا يف أن الركككاح ال جيككب  به مه كككان نري قككابر  بيككه، 
وأما إن كان قابرا  به الركاح، فهل جيب  بيه إ هاف  هسككككككككككككككه حلزواج أو ال جيب؟ ه ا حمل 

 .(2) . نري أّن مس،لترا يف حكم الركاح مه حيت اجلمبة(1) زاع وني أهل ال بم رمحهم هللا

إىل أن الركاح مردوب   -رمحهم هللا ت اىل–ذهب ههمجر أهل ال بم مه السكككككبف واخلبف 
 -رمحهم هللا–(4)،   و صمه القمطيب(3)إليه نري واجب، وهمج م هب األئمة األرو ة

                                 
. وقد  قل و ضهم 9/341، املغ  168 /3، مغ  احملتاج 4/188، ال رريب 4/193ا ظم: املبسمجط ( 1)

ف  به  هسككككككه ال رت أ ه جيب  بيه ا هاع  به أن مه هقت  هسككككككه إىل الرسككككككا ، ووجد البا ب، ورا
 ه  3/187؛ و قبه اوه اهلمام يف فتخ القديم 2/482الركاح، ومرهم الكاسككككككككككاين يف ودائ  الصككككككككككرائ  

و ض ال بما ، وذكم القمطيب  أ ه ال اتبف فيه. والصحيخ أن اخلالف جار يف احلاالا كبها، ول قال 
األمم  -ي   حديت اي م شككم الشككباب– ديتويف ه ا احل ))الرمجوي رمحه هللا يف شككمح صككحيخ مسككبم: 

حلركاح مله اسكككترا ه وهقت  هسكككه إليه، وه ا جمم   بيه. لكره  رده و رد ال بما  كافة أمم  دب ال 
. ه ا م هب ال بما  كافة، وال ي بم سهههههههواء خا  العن  أم الإجياب، فال يبزم التزوج وال التسكككككككككمي، 

الظاهم، ورواية  ه أمحد فإهنم قالمجا: يبزمه إذا راف ال رت أن أحد أوجبه إال باوب ومه وافقه مه أهل 
واحلراوبة. ا ظم: م هب احلرهية واملالكية  همج المججمجب يف ه ه احلالةأّن : والصكككمجاب. ((يتزوج أو يتسكككمى

 .341 /9املغ   ،211 /2، وبغة السالك 193 /4املبسمجط 

 وما و دها. 4/82املههم ( 2)

، وفيه رالف يف امل هب 482 /2، ودائ  الصرائ  117 /2حتهة الهقها   ؛4/193ا ظم: املبسمجط ( 3)
،  يمجن ((وقيل: سرة منكدب، وهمج األصخّ  )): 3/188 ردهم، قال اوه اهلمام رمحه هللا يف فتخ القديم 

، وبغة 4/190، ال رريب 221، القمجا ني الهقهية 229؛ الكايف الوه  بد الرب 1031 /3افالس 
، مغ  احملتاج 7/18، روضة الرالبني 9/109، البيان لب مماين 219تصم املزين ، ت2/211السالك 

 وما و دها.8/6، ا  صاف 13 /2، احملمر يف الهقه 9/340، املغ  169 /3

قالمجا: ف -رمحهم هللا–وما و دها. ورالف يف ذلك أهل الظاهم، وو ض احلراوبة  82 /5ا ظم: املههم ( 4)
، ا مام باوب الظاهمي وأ مه يف الهقه ا سالمي ص 5 /11. ا ظم: احملبه برالركاح واجب  به كّل قا

 .267، كتاب ا رشاب إىل سبيل المشاب ص 643
= 
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 وكان مه احلجة هلم  به ذلك:
 قمجلككككه ت ككككاىل:  -1                          

               (3):سمجرب الرسا  اشية. 
 :واالستدالل به من وجوه

ومجاجب إها ا، فدّل  به  : أن هللا ت اىل رريَّ وني الركاح والتسككمّ ي، والتسككمّ ي ليساألول
 .(1)أن الركاح ليس ومجاجب، أل ه ال ميكه التشيري وني المجاجب وما ليس ومجاجب

قمجهلم أبن التسككككككككككككككمي ليس واجبا، أب ه مترازع فيه كما همج احلال يف الركاح، ف،هل  ونوقش
ه قبيل الظاهم يمججبمجن أحد األمميه، إما الزواج وإما التسكككككككككّمي،  به ظاهم اشية الكممية فك، ه م

 .(2)المجاجب املشرّي 
مث إ ه ليس مه احملال اجلم  وني المجاجب ونري المجاجب، إذ يصككّخ أن يقمجل قائل: أوجبت 

 .(3)  بيك أن ته ل ك ا، فإن ي تستر  ف، دوك إىل ك ا
 : أن هللا ت اىل  ّبق األمم وه  به االسكككككككككككتراوة، وقمجله سكككككككككككبحا ه: الوجه الثاين     

     (4)والمجاجب ال يقف  به االستراوة. 
 .(5)أب ه ليس املماب حشية املستراب، وإمنا املماب احلالل، ألن يف الرسا  حممماا ونوقش:

 :: أن هللا ت كاىل قكال فيهكاالوجه الثالث           ،وال جيكب ذلكك حالتهكاق .
 .(6)ألمم الردبفدل  به أن املماب ح

                                 
 .189 /4، ال رريب 31 /9، ال زيز 82 /4ا ظم: املههم ( 1)

ّوج أو وفمضا  به كّل قابر  به المجط  إن وجد مه أيه يتز  )): -رمحه هللا ت اىل–قال ا مام اوه حزم ( 2)
. ويرظم: 5 /11. احملبه ((يتسّمى أن يه ل أحدمها وال و دَّ، فإن  جز  ه ذلك فْبيكث ْم مه الصمجم

 .139 /9وما و دها، فتخ الباري  22 /4إحكام األحكام شمح  مدب األحكام 

 .9/139؛ فتخ الباري 4/523إكمال امل بم ( 3)

 .341 /9، املغ  109 /9ا ظم: البيان لب مماين ( 4)

 . و قل ه ه املراقشة  ه السبكي.168 /3ا ظم: مغ  احملتاج ( 5)

 .168 /3، مغ  احملتاج 341 /9ا ظم: املغ  ( 6)
= 
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 قمجله ت اىل:   -2                          سكككككككمجرب الرسكككككككا  اشية

(25). 
: أن هللا ت اىل أحح  كاح األمة مله رشككككككككككككككي الزه، وج ل وجه الداللة من اآلية الكرمية

 .(1)له الصرب رريا له، ولمج كان واجبا لكان الصرب شما
 وأما مه السرة، ف،حابيت و ًثر مرها:

 َةشَ ْعيا َر)):  ه  بد هللا وه مسكككك مجب رضككككي هللا ت اىل  ره قال: قال رسككككمجل هللا  -1

ٍِْةصَََََبلْ  ضُّأغم ُ ؛  هنَّْجوََّزَتَي ْ  (2)ةماَء لَب ُمُكْنِر اَععمَت سَََْ ذ رِياِبَب لشََََّ  ُيصََََذ وأ

 .(3)متهق  بيه ((ٌءاجل  ِو ُ ذ  هنَِّمْوبالصَّ ِ ْي مَع م ْمِعَتْسمل َي ْيذ وَرِجْةفمْ ِل
ررّي وني الركاح ووني الصمجم، والصمجم امل كمجر هرا ليس  : أن الريب وجه االستدالل منه

 فك لك الركاح. (4)ومجاجب
: أبن األمم حلصمجم ممّتب  به  دم االسترا ة، وال استحالة يف أن يقمجل القائل: ونوقش

 .(5) ي تستر  ف، دوك إىل ك اأوجبت  بيك ك ا، فإن 
فقال: إين أصككككككككككبت اممأب  قال: جا  رجل إىل الريب   (6) ه م قل وه يسككككككككككار -3

. مث أهه الثا ية فرهاه،مث ((ال))ذاا حسكككككككككككككب وهال، وإهنا ال تبد، أف،تزوجها؟ قال: 

                                 
 .49 /11ا ظم: احلاوي الكبري ( 1)

البا ب: الركاح والتزّوج، وهمج مه املبا ب وهمج املرزل؛ ألّن مه تزّوج اممأب ومّجأها مرزال. ا ظم: الرهاية يف ( 2)
 .92واأل م مابب: )ومجأ( ص  نميب احلديت

(، صكككحيخ البشاري 5066أرمجه البشاري يف الركاح، حب: مه ي يسكككتر  البا ب فبيتزوج، احلديت:)( 3)
، ومسكككككككبم يف الركاح، حب اسكككككككتحباب الركاح مله هقت  هسكككككككه إليه، ووجد من ه، 141 /9م  الهتخ 
 .175 /9(، صحيخ مسبم م  شمح الرمجوي 3384احلديت:)

 .139 /9، فتخ الباري 523 /4امل بم  إكمال( 4)

 املصدران الساوقان.( 5)
همج أومج  بي  به املشهمجر، م قل وه يسار وه م ِ ربّ  وه ح ماق وه لني وه ك ب وه  بيد املزين، البصمي، وكان مه  (6)

يف أايم يزيد، مشهمجري الصحاوة، شهد وي ة المضمجان، و زل البصمب وسكه هبا، تمجيف يف  رم رالفة م اوية، وقيل: تمج 
= 
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أرمجكه أومج  ((َم لَر ُمبُك ٌةركاثِ   ؛  هن  وَدُل لَو وَدُدو   لَوُجوََّزَت ))أهه الثكالثكة، فقكال: 
 .(1)باوب والرسائي

واحلجة فيه أّن ه ا األسككككككككبمجب لبمنيب ال لإلجياب؛ أل ّه أمم وه طبًبا لبمكا مب، واملكا مب 
 .(2)ليست ومجاجبة، فك لك ما ج ل طميقا إليها

 ملةسَََ  :  ِيَنسَََُ ْيِر ٌمَبأْر ))قال:  أن الريب   (3) ه أيب أيمجب األ صككككككككككاري -3

 .(4)أرمجه المم ي ((كاحو كذ و لن ةذ و لس عَُّعذ و لتَّاُءَي حلم

                                 
 .540، تقميب الته يب ص409 /2أرو ة و ال مجن حديثا. ا ظم: هت يب األتا  والبغاا  روي له  ه رسمجل هللا 

 /2( 2050أرمجككه أومج باوب يف الركككاح،حب الرهي  ه تزويج مه ي يبككد مه الرسككككككككككككككككا ، احلككديككت: )( 1)
. وصكككككككككككككححه 373 /6( 3227: )، والرسكككككككككككككائي يف الركاح، حب كماهية تزويج ال قيم، احلديت374

 .132األلباين يف  باب الزفاف ص 
همج ا مام الثبت، سككككيد احلهاظ، سككككبيمان وه األشكككك ت وه إسككككحاق األزبي، السككككجسككككتاين، صككككاحب كتاب وأومج باوب:    

أومج السكره، ت   بد هللا وه مسكبمة الق ريب، وأح باوب الريالسكي، وأمحد وه حربل وها ة، و ره المم ي والرسكائي، و 
 مجا ة، وحممد وه أيب وكم اوه باسككككككة وأومج  بي حممد وه أمحد البنلني، ولد سككككككرة  رتني ومائتني، وماا ألرو   شككككككمب 

، طبقاا  بما  508 /2وقيت مه شككككككككمجال سككككككككرة مخس وسككككككككب ني ومائتني حلبصككككككككمب. ا ظم: هت يب األتا  والبغاا 
 .290 /2(، 584احلديت رقم: )

مام احلاف  احلجة، أومج  بد الممحه أمحد وه ش يب وه  بي وه سران وه حبم اخلماساين، همج ا وأما الرسائي فهمج:      
القاضكككي، صكككاحب السكككره، ولد سكككرة مخس  شكككمب ومائتني، وتمجيف وهبسكككرني يمجم ا  رني الثالت  شكككم مه صكككهم سكككرة 

 .418 /2(، 687 ال  و بثمائة. ا ظم: طبقاا  بما  احلديت ومقم: )
 .49 /11 ا ظم: احلاوي الكبري( 2)

همج رالد وه زيد وه كبيب، أومج أيمجب، األ صاري، اخلزرجي، أحد الساوقني إىل ا سالم، شهد ال قبة، وودرا، وأحدا،  (3)
مائة  ملا قدم املديرة، وأقام  رده شهما. روي له  ه الريب  واخلردق، ووي ة المضمجان، وهي  املشاهد، و زل  بيه الريّب 

رض الموم نازاي سرة مخسني، وقيل: إحدى ومخسني، وقيل: سرة  رتني ومخسني، وقربه ومخسمجن حديثا. تمجيف أب
 .2/199، ا صاوة 469 /2حلقسررريرية. ا ظم: هت يب األتا  والبغاا 

(. وقال 1080أرمجه المم ي يف الركاح، حب ما جا  يف فضككككككككككككل التزويج، واحلت  بيه، احلديت: )( 4)
. قال احلاف  اوه ال ميب رمحه هللا يف املمجضككك  239 /4م  ال ارضكككة  فيه: حسكككه نميب، جام  المم ي

 .1/116 هسه:) فيه احلجاج وليس حبجة(، وض هه األلباين يف إروا  الغبيل 
= 
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، وينيّ د (1)تّاه سككرة، وإذا أطبقت السككرة اقتضككت املردوب : أن الريب واالسههتدالل منه
 السّرية ما ذكم م ها واقمن هبا مه السمجان والت رّم وليسا ومجاجبني.

ٍَ ))قال:   ه الريب  (2) ه  بيد وه سككككككك د -4 بسََّن ذ  يََّتسََْ عةت ذ   َي بَّري أ

 .(4)، والبيهقي(3)أرمجه س يد، و بد المزاق ((كاحوري سّن   لن 
 : إطالق السرية  به الركاح، والسرة هي  رد ا طالق املردوب.وجه االستدالل به

 (5)واحلديثان ضكك يهان فال حيتّج هبما، مث إّن املماب حلسككرة هرا الرميقة ال اليت تقاول الهمض

. 
 ل تزوَّْجَت؟   ُت: ال.  ال:  تزوَّج؛ )): قال   اوه  باس:  ه سكككككككك يد وه جبري قال -5

 .(6)أرمجه البشاري (( هنَّ خري  ذه  لّرن أكثة ا نساء

                                 
 .9/110ا ظم: البيان لب مماين ( 1)
 .342 /4همج  بيد وه س د الرائهي، وقيل الديبمي. مه التاو ني  به الماجخ.ا ظم: ا صاوة ( 2)

ا مام  بد المزاق وه مهام وه هف  احل ْمرِيي ممجالهم، أومج وكم الصر اين،  قة حاف ، مصرّ ف شهري،  م ِي يف  رم  همج (3)
، وكان يتشيَّ . ماا سرة إحدى  شمب ومائتني، وله مخس ومثا مجن سرة. ا ظم: تقميب الته يب ص  .354 ممه فتغريَّ

، و بد المزاق يف املصكككككرف، حب وجمجب 164 /3أرمجه سككككك يد وه مرصكككككمجر يف السكككككره القسكككككم األول ( 4)
 . وقال: إ ه حديت ممسل. 7/77، والبيهقي يف الكربى 169 /6( 10378الركاح وفضبه، ومقم: )

همج ا مام احلاف  ال المة، شككككيخ رماسككككان، أومج وكم أمحد وه احلسككككني وه  بي وه ممجسككككه اخلسككككموجمبي، والبيهقي:     
أرو  ومثا ني و ال  مائة، وماا وريسككاومجر يف  اشككم هابى األوىل مه سككرة صككاحب التصككا يف، ولد يف شكك بان سككرة 

طبقاا الشكككككككككاف ية  .229 /3مثان ومخسككككككككككني وأرو مائة، ومحل يف هومجا فدفه وبيهق. ا ظم: طبقاا  بما  احلديت، 
 .4/8لبسبكي 

 .133 /9، فتخ الباري 193 /4ا ظم: املبسمجط ( 5)
. 142 /9( صككككحيخ البشاري م  الهتخ 5069ثمب الرسككككا ، رقم: )أرمجه البشاري يف الركاح، حب ك( 6)

قيل: امل ىن رري أمة حممد مه كان أكثم  سككككككككككا  مه  ))قال احلاف  اوه حجم رمحه هللا يف أتويل األ م:  
 : أن مماب اوه  باس حخلري الريب والذي يظهرنريه، ممه يتسككاوى م ه فيما  دا ذلك مه الهضككائل. 

 وه، وك، ه أشكككككار إىل أن تمن الركاح ممجمجح، إذ لمج كان راجحا ما   م الريب وحألمة أرصكككككا  أصكككككحا
 . 144 /9. فتخ الباري ((نريه

= 
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 .وهمج ظاهم يف احلت  به التزويج، وا كثار مره، اقتدا  خبري ه ه األمة حممد 
 .(1): أن الركاح  قد م اوضة، فبم جيب اوتدا  حلشمع كالبي من املعقول -6
أبن  قد الركاح مهارق ل قد البي  يف ممجضكككككككككككمج ه، فرميقه املغاورة واملكايسكككككككككككة،  اقش:وين

 .(2)وال مجض فيه مقصمجب، خبالف الركاح؛ أل ه مب   به املمجاصبة واملكارمة بون ال مجض
 .(3)أن مقصمجب الركاح المجط ، وهمج نري واجب، فبم يكه  قده واجبا -7

 
 

 للعبادة املطلب الثاين: تفضيل النكاح على االنقطاع

اتهق ال بما   به أّن مه هقت  هسككه إىل الرسككا ، ووجد املن ة  به الركاح، وراف  به 
، وارتبهمجا فيما إذا كان له (4) هسكككككككككككككه ال رت، أّن الركاح أفضكككككككككككككل له مه اال قراع لرمجافل ال بابب

 شككككككهمجب، ولكره ال اشككككككه ال رت، فهل األفضككككككل له الركاح، أو اال قراع لرمجافل ال بابب؟ ف هب
اجلمهمجر مه أهكككل ال بم إىل أن الرككككاح أفضككككككككككككككككل مه اال قركككاع لرمجافكككل ال بكككابب، وهككك ا مككك هكككب 

 .-رمحهم هللا ت اىل- (8)وارتيار القمطيب (7)، واحلراوبة(6)واملالكية (5)احلرهية
                                 

 .2/718ا ظم: امل مج ة ( 1)
 .2/752ا ظم: امل مج ة ( 2)

 .718 /2املصدر الساوق ( 3)
. 341 /9، املغ  18 /7، روضككككة الرالبني 212 /2، وبغة السككككالك 482 /2ا ظم: ودائ  الصككككرائ  ( 4)

 وقد سبق أن اجلمهمجر يمون المججمجب يف ه ه احلالة رالفا لبشاف ية رمحهم هللا.
 /4، رب احملتار 188 /3، فتخ القديم 484 /2وما و دها، ودائ  الصكككككرائ  193 /4ا ظم:: املبسكككككمجط ( 5)

63. 

 .274 /1، جمجاهم ا كبيل 213 /2، وبغة السالك 221ا ظم: القمجا ني الهقهية ( 6)

 .51 /4، مرتهه ا راباا 15 /8، ا  صاف 341 /9: املغ  ا ظم( 7)

بمجا اال قراع لرمجافل ال بابب  به  -رمحهم هللا–وما و دها. ورالف الشككاف ية  86 /4ا ظم: املههم ( 8) فهضككّ
 /7، ال زيز 219الركاح. وذكمه القمايف  ه املالكية وي أقف  بيه  رد نريه. ا ظم: تتصككككككككككككم املزين ص 

= 
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 استدلمجا  به ذلك أببلة مه السرة واشًثر وامل قمجل:
 : مه السرة:أوال
سكككككك،لمجا أزواجه  ه  مبه  حاب الريب أن  هما مه أصكككككك ما رواه أ س وه مالك  -1

يف السككككككم. فقال و ضككككككهم: ال أتزّوج الرسككككككا ، وقال و ضككككككهم: ال  كل البحم، وقال 
 ))ذلك، فحمد هللا، وأ ىن  بيه، وقال:  و ضكككككككهم: ال أهم  به فماش. فبب  الريب 

صَ  الو  كذ ذ لكن  را بال أ و مإ صوم وأُ  ِّ  أ  ذ   ْياَءسَ ن  ل ُجوََّزذ وأَتُةِعْ   وأنامذ وأ

 .(1)متهق  بيه ((.     يس رينِتنَُّس هْي َبِغَر

وجه االسككككككككككككككتدالل مره: أّن هنال  القمجم قصككككككككككككككدوا التشّبي لرمجافل ال باباا حال قراع  ه 
 .(2) رّبه  بيهم، وأّكد ذلك أبّن رالفه السرة الركاح، والريب 

 

ََوُل دََّر))قال:  ما رواه سككككككك د وه أيب وقاص  -2 ى هث ان بي رظعون ه   هلل  رس

 .(4)رواه البشاري .((ذ و لو أين ل  الختصينا(3) ل لتبتُّ

يأرة بالباءةذوينهى هي     كان رسََََول  هلل   )) :قال ما رواه أ س وه مالك  -3

 .(5)أرمجه ا مام أمحد ونريه  (( لتبتل نهيا شديد 

                                 
 .190 /4، ال رريب 18 /7لرالبني ، روضة ا464

، 131 /9(، البشكككاري م  الهتخ 5063أرمجكككه البشكككاري يف الرككككاح، حب المنيكككب يف الرككككاح، ) ( 1)
. والبه  178 /9( م  شكككمح الرمجوي 3389ومسكككبم يف الركاح، حب اسكككتحباب الركاح، احلديت: ) 

 ملسبم.

 .25 /4ا ظم: إحكام األحكام الوه بقيق ال يد ( 2)
التبّتل: همج اال قراع  ه الرسا  وتمن الركاح. ا ظم: الرهاية يف نميب احلديت واأل م مابب: )وتل( ص  (3)

61. 

(، ومسككككككككككككككبم يف 5073أرمجه البشاري يف الركاح، حب ما يكمه مه التبتل واخلصكككككككككككككككا ، احلديت: ) ( 4)
 (.3390الركاح، حب استحباب الركاح، احلديت: )

(، وس يد وه مرصمجر يف السره، حب المنيب 12613، احلديت: )63 /20أرمجه أمحد يف املسرد ( 5)
= 
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إّن ه ا حّت  به مبيّ ًرا وجه الداللة مه ه ه األحابيت:  –رمحه هللا -(1)قال اوه قدامة
الركاح شككككككككديد، وو يد  به تمكه يقمّوه إىل المججمجب، والّتشّبي مره إىل التحممي، ولمج كان التشبي 

 .(2)أفضل ال  كس األمم
 
 
 
 
 

 يف  لك فمنها: وأما اآلاثر الواردة عن الصحابة 

                                 
، 338 /9(، واوه حبان كما يف ا حسككككككككككككككان 490، احلديت: )164 /3يف الركاح، القسككككككككككككككم األول 

وما و دها.  81 /7(، والبيهقي يف الركاح، حب اسكككككككتحباب التزوج حلمجبوب المجلمجب 4028احلديت: ) 
  به املسرد وا حسان: ) صحيخ لغريه(. قال الشيخ األرهبوط يف ت بيقه

همج ا مام احلاف ، أومج حممد ممجّفق الديه  بد هللا وه أمحد وه حممد وه قدامة، املقدسي، اجلما يبي، مّث الدمشقي  (1)
الصاحلي، ولد يف ش بان سرة إحدى وأرو ني ومخسمائة، ووفاته يف يمجم  يد الهرم، سرة:  شميه وستمائة. له مصّرهاا 

ب مه أجّبها: كتاب املغ  يف شمح تتصم اخلمقي، وله روضة الراظم يف األصمجل.. ا ظم: سري أ الم الربال  كثري 
 .3/88، ش راا ال هب 22/166

 وما و دها. 9/342ا ظم: املغ   ( 2)
= 
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: لتركحّه، أو ألقمجلّه (2)س، قال: قال   طاوو (1)ما جا   ه إوماهيم وه ميسككككككككككككككمب -1
كاح إال هجز أو  جور    )): (3)ا قككال  مم أليب الزوائككدلككك مكك عك ري  لن أرمجككه . ((را مين

 .(4) بد المزاق ونريه

لو مل يبق ري  لد ة إال لي نذ لٍببت أن يكون ل   ))قال:   ه  بد هللا وه مسكك مجب  -2

 .(5)أرمجه  بد المزاق ونريه. ((يف ت ك  ل ي ن  رةأة

                                 
، 123 /6همج إوماهيم وه ميسمب الرائهي،  زيل مكة، الهقيه  قة مه رجال الكتب الستة. ا ظم: السري ( 1)

 .90 /1 يب الته يب هت

همج ا مام أومج  بد الممحه طاووس وه كيسان اليماين، احلمريي ممجالهم، ت  اوه  باس واوه  مم وجاومًا وأح هميمب  (2)
ونريهم، و ره اوره  بد هللا الصاحل، وجماهد، و ممو وه بيرار ونريهم. ماا حاجاا مبكة يف ساو  ذي احلجة سرة ست 

، 65يال. قال رصيف: أ بمهم ححلالل واحلمام طاووس. ا ظم: طبقاا الهقها  لبشريازي ص ومائة، وكان فقيًها جب
 .239 /1هت يب األتا  والبغاا 

 .132 /7أومج الزوائد اليماين، صحايب أسبم قدميا. ا ظم: ا صاوة ( 3)

 /3ل (، وسكككك يد وه مرصككككمجر يف السككككره القسككككم األو 10384)  170 /6ا ظم: املصككككرف ل بد المزاق  ( 4)
وصككححه احلاف  اوه حجم يف (،. 16136)  5 /6( واوه أيب شككيبة يف املصككرف 491ومقم: )  164

 .132 /7ا صاوة 

)  164 /3صككككمجر يف السككككره القسككككم األول (، وسكككك يد وه مر10382، ) 170 /6ا ظم: املصككككرف له ( 5)
 ( والبه  له.16148)  8 /6( واوه أيب شيبة يف املصرف 491

= 
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:  ل تزّوجت ؟   ت: ال.  ال:  تزّوج؛ (2)هباس  ال  بي ))قال:  (1) ه س يد وه جبري -3

 .(3)أرمجه البشاري.(( هّن خري  ذه  لرن أكثة ا نساء

 كا مجا يهّضبمجن الركاح  به التشّبي.  وه ه اشًثر تدّل  به أّن الصحاوة 
 :ومن املعقول

تزّوج، وأكثم مره، وحّت  به الركاح، وواظب  بيه حىت تمجّفاه هللا  ّز  أن الريب  -1
ّل، وي يكه هللا ت اىل يمضه ألشمف أ بيائه إال أبشمف األحمجال، وكان حاله إىل وج

 .(4)المجفاب الركاح، فيستحيل أن يقمره هللا  به تمن األفضل مّدب حياته
أن الركاح سبب ي تمجصَّل وه إىل مقصمجب همج مهضَّل  به الرمجافل؛ أل ه سبب لصيا ة  -2

هلالن حلرهقة والسككككككىن والبباس الرهس  ه الهاحشكككككة، وسكككككبب لصكككككيا ة  هٍس  ه ا
ل  ل جزها  ه الكسكككب، وسكككبب حلصكككمجل المجلد، وكّل واحد مه ه ه املقاصكككد مهضكككّ

 .(5) به الرمجافل، فمجممج ها أوىل

   :فإن قيل: إن هللا ت اىل امتدح حيىي حلتبّتل وهمج مهيد تهضكككككككككيبه، فقال ت اىل يف وصكككككككككهه

              ( :39سمجرب  ل  ممان اشية). 

                                 
بيل أومج  بد هللا س يد وه جبري وه هشام الكمجيف، األسدي، المجاليب، ت  اوه  مم واوه  باس واوه الزوري. همج ا مام اجل (1)

وكان مه أئمة التاو ني ومتقدميهم يف التهسري واحلديت والهقه وال بابب والمجرع. قتبه احلجاج وه يمجسف صربًا ظبًما يف 
ما. وكان  مم س يد وه جبري حني قتل تس ا وأرو ني سرة ش بان سرة مخس وتس ني، وي ي ش احلجاج و ده إال أاي

 .1/210، هت يب األتا  والبغاا 82 به األصخ. ا ظم: طبقاا الهقها  لبشريازي ص

، و لد وورمج هاشم حلشّ  ب قبل  بد هللا وه  باس وه  بد املربب، القمشي، اهلامشي، أومج ال باس، اوه  م الريب همج  (2)
حلهقه يف الديه، وال بم حلت،ويل. ماا حلرائف سرة  األشهم. كان يبقب احلرب، وب ا له الريب اهلجمب وثال ،  به 

 .4/129مثان وستني. ا ظم: ا صاوة 

 سبق  مجيه يف املربب األول. ( 3)
 .188 /3،فتخ القديم 484 /2، ودائ  الصرائ  343 /9، املغ  194 /4ا ظم: املبسمجط ( 4)
 الساوقة.ا ظم: املصابر  ( 5)

= 
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، م  أ ه أوىل مه االسكككتدالل حبال حيىي  : أن االسكككتدالل حبال المسكككمجل فاجلواب
 .(1)كان يف شمي تهم ال زلة أفضل مه ال شمب، ويف شمي ترا ال شمب أفضل مه ال زلة

ثه هل ه املسكككككككك،لة، و د حب -رمحه هللا–وو د ه ا التقميم: فإ ه حيسككككككككه التربيه إىل أّن القمطيب 
أ   تمجيخ اال قراع لرمجافل ال بابب  -رمحهم هللا–ذكم ما قد يههم مره ميبه إىل قمجل الشكككككككككككاف ية 

وحديت أ س وسككككككككككككككهل يدالن  به أّن التزويج أفضككككككككككككككل مه التهمّغ  )) به الزواج، حيت قال: 
الم؛ ل ما كان : كان ذلك يف أّول ا سككككككككككككككوميكن أْن يقاللب بابب، وهمج أحد القمجلني املتقّدمني. 

الرسكككككككككككككككا   بيه مه امل مج ة  به الديه والد يا، وقّبة الك ِبف، والت اون  به الرّب والتقمجى، واحلرمجّ  
والشكككهقة  به األزواج، وأما يف ه ه األزمان: فر مجذ حهلل مه الشكككيران والرسكككمجان، فمجهللا ال ي ال 

مه فترتهّه والّمحبة، فال حمجل وال قمّجب إال  ربل تع ن الفراإله إال همج، لقد حبَّت  ال  ْزوة وال  ْزلة، 
 .(2)((حهلل

ل اال قراع  -رمحه هللا–وه ا الكالم ج به و ض الباحثني بليال  به أّن القمطيب  يهضككككككككككككككّ 
، وهمج وي يظهم   ه ا، ذلك أّن ه ا القمجل لمج أر  وظاهمه، كان (3)لرمجافل ال بابب  به الركاح

وت نّي اال قراع  ه الرسككككككا ،  -فيما أ بم-ا، فال أحِد يقمجل فيه رمقا  هاع األمة سككككككبًها وربهً 
رمج تمج التشككككككككككككككّكي والتهمجيل، ال  به وجه  -رمحه هللا–وإمنا ه ا الكالم مه ا مام القمطيب 

 االرتيار والت مجيل، فْبيرظم فيه. وهللا ت اىل أ بم.

                                 
 .239 /4، ويرظم املصدران الساوقان، و ارضة األحمجذي 194 /4املبسمجط ( 1)
 وما و دها. 89 /4املههم ( 2)

 .97 /1ا ظم:  را  القمطيب واملازري اال تقابية مه رالل شمحيهما لصحيخ مسبم ( 3)
= 
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 املطلب الثالث: حكم النظر إىل املخطوبة
مه بوا ي األلهة والرم، يرة أن يسككككككككبق ال قد  ظما يرمئّه وه  إذا ررب المجل املمأب، فإنّ 

كككلد مه الّزوجني  به اشرم، ويكمجن  به وّيرككة مه أممه، وهكك ا الرظم جككائز  رككد ههمجر أهككل 
 . -رمحهم هللا–(3)، وارتاره القمطيب(2)، وأهل الظاهم(1)ال بم، و بيه م هب األئمة األرو ة 

 أببلة مرها: واستدل اجلمهمجر  به صحة م هبهم

                                 
، 685 /2المجهاب ، ا شككماف لبقاضككي  بد 144 /3، البحم المائق 14 /3ا ظم: شككمح م اين اشًثر ( 1)

، الكايف 53 /11، احلاوي 28 /5، المجسكككككي  275 /1، جمجاهم ا كبيل 304 /4والتحصكككككيل  البيان
 .16 /8، ا  صاف 214 /4الوه قدامة 

 .644، ا مام باوب الظاهمي وأ مه يف الهقه ا سالمي 105 /11احملبه ( 2)

رمحهم هللا يف قمجل  ردهم فقالمجا وتحممي – وما و دها. ورالف يف ذلك املالكية 125 /4ا ظم: املههم ( 3)
به املاوربي 22 /5، ممجاهب اجلبيل 229ه ا الرظم كغريه. ا ظم: الكايف الوه  بد الرب ص  . و سكككككككككككككك

ي كما  وال مماين إىل املغميب وي يتضكخ   مه همج ه ا املغميب. وحكاه أومج إسكحاق ا سكهمائي   ه املقرب 
 ه يمج س وه  بيككد وإتككا يككل وه  بيككة قمجم مه أهككل احلككديككت.   قبككه  رككه اوه القرككان. وحكككاه ال ي 

،  مككدب 386، كتككاب الرظم يف أحكككام الرظم ص 122 /9، البيككان لب مماين 52 /11ا ظم: احلككاوي 
أن يرسكككككككككككبمجا إىل م يَّرني. شكككككككككككمح م اين نري . وحكه ها ة مه ال بما  اخلالف مه 119 /20القاري 
 /4، إكمال امل بم 1238 /3، وداية افتهد 685 /2ي . وا ظم: ا شكككككككككككككماف لبقاضككككككككككككك14 /3اشًثر 
، فتخ الباري  قال 214 /9شمح الرمجوي  به مسبم  قال  ه القاضي  ياض  126 /4، املههم 576

 .228 /9 ه الرحاوي 
= 
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سوِل  هلل  )) قال:  (1)ما رواه سكككككهل وه سككككك د السكككككا دي -1 ذ جاءِت  رةأٌة إىل ر

ذ  صعََّّد    قالت: يا رسوَل  هللذ ِجْئُت أَ ُب لك نفس !  نظَة إليها رسوُل  هلل    

 .(2). متهق  بيه(( لنَّظَة  يها وَصوََّبُ 
 .(3) به ما الح مه حماسرهافهي ه ا احلديت جمجاز  ظم اخلاطب إىل املشرمجوة، وأتمُّ 

تاه رجٌل  أخَبَةه أن  تزّوَج        كنُت هند  لنيب   ))قككال:  مككا رواه أومج هميمب  -2  أ

ََوُل  هلل   ََار.  قال ل  رسَ  ال: ال.  ال:  ((أنظةَت إليها؟ )):  رةأًة ري  لنصَ

 .(4)أرمجه مسبم (( اْيَ ْب  اْنُظْة إليها؛  هنَّ يف أهِ   لنصار شيًئا))
 .(5) مم بليل  به استحباب الرظم إىل وجه مه يميد تزوجهاوه ا األ

إي  خعمب )): قال: قال رسمجل هللا -رضي هللا  رهما-(6)ما رواه جاوم وه  بد هللا -3

ٍِها   يفعلْ           . قككال: ((أٍُدكم  ملةأةذ  هِن  سََََْتعاَع أْن ينُظَة إىل را يدُهوه إىل نكا

                                 
همج أومج ال باس سهل وه س د وه مالك وه رالد وه   ببة وه حار ة وه  ممو وه اخلزرج، األ صاري، اخلزرجي، ( 1)

سهال. تمجيف حملديرة سرة مثان ومثا ني، وقيل إحدى وتس ني. روي   دي، املدين، كان اته حزه، فسماه الريب السا
(، هت يب األتا  1089مائة حديت ومثا ية ومثا مجن حديثا. ا ظم: االستي اب رقم المهة: ) له  ه رسمجل هللا 

 .228 /1والبغاا 

، ومسبم يف الركاح، 164 /9(، 5087يج امل سم... احلديت: )أرمجه البشاري يف الركاح، حب تزو ( 2)
 .215 /9( 3472حب الصداق، احلديت: )

 وما و دها. 215 /9، شمح الرمجوي  به صحيخ مسبم 128 /4ا ظم: املههم  ( 3)
يف صككككككككككككككحيحكككه، يف الرككككاح، حب  كككدب الرظم إىل وجكككه املمأب وكهيهكككا مله يميكككد تزوجهكككا، احلكككديكككت:   (4)

(3470.) 
 .214 /9شمح الرمجوي  به صحيخ مسبم  (5)
ِبمي األ صككككككاري، نزا م  رسككككككمجل هللا  وههمج الصككككككحايب اجلبيل جاوم  ( 6)   بد هللا وه حمام اخلزرجي، أومج  بد هللا السككككككَّ

ألف حديت ومخسككككائة حديت، وأرو ني حديثا. تمجيف  تسكككك   شككككمب نزوب، وهمج أحد املكثميه، روي  ه رسككككمجل هللا 
 .136، تقميب الته يب ص 149 /1ني. ا ظم: هت يب األتا  والبغاا حملديرة و د السب 

 
= 
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ها فشربت  جارية، فكرت  أ ّب، هلا، حىت رأيت  مر ها ما ب اين إىل  كاحها وتزوُّج 
 .(1)أرمجه أومج باوب فتزوَّجت ها.

 نُظْة إليهاذ  هنَُّ  )):أ ه ررب اممأب، فقال الريب   (2)ما رواه املغريب وه شكككك بة -4

ٍَْةى أن ُيْؤَدَم بْيَنُك ا  .(3)أرمجه األرو ة إال أح باوب ((أم

 بت  أ ّب، هلا، حىت  ظما  قال: رربت اممأب، فج  (4)ما رواه حممد وه مسككككبمة -5
؟ فقال: ت ت   إليها يف خنٍل هلا، فقيل له: أته ل  ه ا وأ ت صاحب  رسمجل  هللا 

إي  أْلقمى  هلُل يف   ِب  رةئإ ِخعبنم  رةأة ذ  ال بْأَس أن َيْنُظةََ ))يقمجل:  رسككككككمجل هللا 

 .(5) . أرمجه اوه ماجة((إلمْيَها

                                 
(. 2082سككككككككككككككره أيب باوب، كتككاب الركككاح، حب يف المجككل يرظم إىل املمأب يميككد تزوجيهككا، احلككديككت: ) ( 1)

ه احلاف  اوه حجم إسكككككرابه يف الهتخ  ره األلباين يف صكككككحيخ أيب باوب 227 /9وحسكككككّ  /1، وك ا حسكككككّ
 (.99)  204 /1حة ، والسبسة الصحي584

همج الصحايب اجلبيل أومج  بد هللا املغريب وه ش بة وه أيب  امم وه مس مجب، الثقهي، الكمجيف. أسبم  ام اخلردق. روى  ( 2)
مائة وستة و ال ني حديثا.واله  مم البصمب مدب مث  زله  رها فمجاله الكمجفة. تمجيف حلكمجفة سرة مخسني،   ه الريّب 

 .412 /2، هت يب األتا  والبغاا 5/238 ظم: أسد الغاوة وقيل: إحدى ومخسني.  ا

( جام  المم ي 1087يف الركاح، حب ما جا  يف الرظم إىل املشرمجوة، احلديت: ) المم يأرمجه  (3)
 /5(،3235، والرسكككككائي يف الركاح، حب إححة الرظم قبل التزويج، احلديت: )244 /4م  ال ارضكككككة 

. 419 /2(، 1865حب الرظم إىل املمأب إذا أراب تزوجيه، احلديت: ) ، واوه ماجة يف الركاح، 378
 (.96) 198 /1وحسره المم ي. وصّححه األلباين يف الّسبسبة الّصحيحة 

همج الصحايب اجلبيل أومج  بد هللا حممد وه مسبمة وه سبمة وه رالد وه  دي، األ صاري، اخلزرجي، احلار ي املدين،  ( 4)
ودرًا واملشاهد كّبها. ا تزل الهترة وأقام حلمو ب، وتمجيف حملديرة يف صهم سرة  ال  وأرو ني،  شهد م  رسمجل هللا 

 .507، تقميب الته يب 107 /1وقيل: سب  وأرو ني، وهمج اوه تس  وسب ني. ا ظم: هت يب األتا  والبغاا 

 /2(، 1864احلديت: )  أرمجه يف سككككككككككككككرره،  يف الركاح، حب الرظم إىل املمأب إذا أراب أن يتزوجها،( 5)
. قال البمجصككككريي يف الزوائد: ) ه ا إسككككراب فيه حجاج، وهمج اوه أرط،ب الكمجيف، ضكككك يف ومدلس، 418

. وصّححه األلباين يف السبسبة الصحيحة 418 /2وقد رواه حل ر رة(. مصباح الزجاجة حباشية السره 
1/ 201 (98 .) 
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ا  ممجِم األمم المجارب وغضّ  البصم وحتممي الرظم فه ه أبلة راصة، صحيحة صمحية،   صّ 
إىل األجربية، "وه ا التشصككككككككككككيا حلاجة بوام ال شككككككككككككمب، وحصككككككككككككمجل األلهة،  وتهابي المجقمجع يف 

إليهككا، فككإن ذلككك قككد ينّبي إىل  فيمككا لمج تزّوج اممأب ي اترب حككاهلككا، وال وق  لككه الرظم  (1)الرهمب"،
 ه مه املهسدب ما ال يقاس مبهسدب الرظم. وهللا ت اىل أ بم.طالقها، و د اوت اهلا له  هسها، وفي

 
 

 :(2) املطلب الرابع: ما جيوز النظر إليه من املخطوبة
و د تقميم جمجاز الرظم إىل املشرمجوة، فما همج احلّد املسككككككككككككككممجح حلرظم إليه شككككككككككككككمً ا: ذهب 

 ، وهمج مكككك هككككب ههمجر أهككككل ال بم إىل أن املبككككاح يف الرظم همج الرظم إىل المججككككه والكهني فق
 .-رمحهم هللا ت اىل- (6)وارتاره القمطيب (5)احلراوبة و همج رواية  رد (4)والشاف ية (3)املالكية

                                 
م، واوه ماجة: همج  أومج  بد هللا  حممد وه يزيد اوه ماجة القزوي ، المو ي، ممجالهم. صككككاحب ا مام احلاف  الكبري، املهسككككّ

السكككره، والتهسكككري، والتاريخ، ولد سكككرة تسككك  ومائتني، وت  حممد وه  بد هللا وه منري، وجبارب وه املغبس، وإوماهيم وه 
احلسه اوه القران ونريهم. املر ر احلزامي، و ره حممد وه  يسه األهبمي، وأومج  ممو أمحد وه حممد وه حكيم، وأومج 

 .2/341، طبقاا  بما  احلديت 13/278ماا يف رمضان سرة  ال  وسب ني ومائتني. ا ظم: سري أ الم الربال  

 .29 /5، المجسي  191 /4، ال رريب 144 /3ا ظم: البحم المائق ( 1)

وأن وليها ال جييبه، ي جي ْز له  لمج كان راطب املمأب  املا أهنا ال تتزوجه، )): -رمحه هللا-قال اوه القران( 2)
وإن كككان قككد ررككب؛ أل ككه إمنككا أويخ الرظم ليكمجن سككككككككككككككببككا يف الركككاح، فككإذا كككان  به يقني مه -الرظم

 .391. كتاب الرظم يف أحكام الرظم ((امترا ه فيبقه الرظم  به أصبه مه املر 
 . 122 /4ة اخلمشي ، حاشي409 /2،  قد اجلمجاهم الثميرة 685 /2ا ظم: ا شماف لبقاضي ( 3)

 .173 /3، مغ  احملتاج 17 /7، الرجم المجهاج 469 /7ا ظم: ال زيز ( 4)

 .18 /8ا ظم: ا  صاف ( 5)

. واملشالهمجن يف ه ه املسكك،لة  به أقمجال: القمجل األول: أ ه جيمجز الرظم إىل المججه 128 /4ا ظم: املههم ( 6)
: أن املباح همج الرظم إىل ما يظهم مه املمأب نالبا: والكهني والقدمني، وهمج م هب احلرهية. القمجل الثاين

كالمججه واليد والقدم والمقبة وهمج الصككككككككككككككحيخ يف م هب احلراوبة، والقمجل الثالت: جيمجز الرظم إىل كّل 
. 353 /8، البحم المائق 531 /9شكككككككككككككي  مرها  دا السكككككككككككككمجأتني! وهمج قمجل الظاهمية. ا ظم: رب احملتار 
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 :وكان من احلجة للجمهور على تصحي  مذهبهم
إذا خَطب أحُدكم )) :قال: قال رسمجل هللا -رضي هللا  رهما-ما رواه جاوم وه  بد هللا 

ْْاعط أن أنا ُر  رن قال: فشربت  جارية، فكرت  . ((إىل م  ُدُعوه إىل نك ِحه  فليفعلا املرأة، فإِن اسْ
ها فتزوَّجت ها.  .(1)أرمجه أومج باوب أ ّب، هلا، حىت رأيت  مرها ما ب اين إىل  كاحها وتزوُّج 

: أن ال ي يد مج إىل  كاح املمأب، همج هاهلا، و  مجمة جسككككككككمها، والمججه وجه االسههههههتدالل
والكهان يدالن  به   مجمة اجلسكككم، ورصكككمجوة البدن، فيقتصكككم يف  ممكز اجلمال، ومرم  المجال،

 .ألن  ما أبي  للضرورة واحلاجة، فإنه يقد ر بقدرها، (2)الرظم  بيهما
أحح الرظم   : أبن التقييكد حلمججكه والكهني تكالف لظكاهم احلكديكت، ألّن الريب ونوقش

ده، والمجكككال اتبهمجن يف هككك  ا البكككاب ارتالفكككا كثريا، وألن مه إىل مكككا يكككد مج إىل الرككككاح وي يقيكككّ
الصحاوة مه استغهبمجا املشرمجحا، فرظموا إليهّه  به حني نهبة، كما حصل جلاوم وه  بد هللا 

 ه سككككككككككاق أم كبثمجم ورت  بي   (3)، وقد كشككككككككككف  مم وه اخلرابوحممد وه مسككككككككككبمة 

 ححلال. ، وهم أ بم حملقال، وأق د(4)

                                 
 رككد  . وجزم املمباوي أب ككه املكك هككب51 /4، مرتهه ا راباا 18 /8، ا  صككككككككككككككككاف 491 /9املغ  
. لكه اوه حزم ي 644، ا مام باوب الظاهمي وأ مه يف الهقه ا سككككككككككككككالمي 105 /11. حملبه احلراوبة

 يقّيد وشي .

، 390 /2(، 2082أرمجه أومج باوب يف الركاح، حب يف المجل يرظم إىل املمأب وهمج يميد تزوجيها، ) ( 1)
 .200 /6األلباين يف ا روا  وحسره 

 .453 /3، البدر التمام 173 /3، مغ  احملتاج 123 /4ا ظم: حاشية اخلمشي ( 2)

همج أمري املنمرني، وًثين اخلبها  الماشديه، وأحد ال شمب املبشميه حجلرة، وأحد الساوقني إىل ا سالم، أومج حها،  مم ( 3)
رسمائة حديت وتس ة  ل دوي، املدين، روي له  ه رسمجل هللا وه اخلراب وه  هيل وه  بد ال زى القمشي، ا

يف املديرة، فقد ط ره ال بج أومج لنلنب فريوز  دّو هللا وهمج يصّبي حلراس صالب الصبخ يف  و ال مجن حديثا. استشهد 
الل احملمم ، وذلك يمجم األرو ا  ألرو  ليال وقني مه ذي احلجة سرة  ال  و شميه، وبفه يمجم األحد همسجد الريب 

 .324 /2، هت يب األتا  والبغاا 3/641سرة أرو  و شميه. ا ظم: أسد الغاوة 

أما قصكككككة جاوم وحممد وه مسكككككبمة فقد مّما يف املربب السكككككاوق. وأما أ م  مم ف،رمجه  بد المزاق يف ( 4)
ولدْا يف  ،-رضكككككككككي هللا  رهما–أم كبثمجم ورت  بي وه أيب طالب وفاطمة وأم كبثمجم هي:  .163 /6مصكككككككككرهه 
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 :املطلب اخلامس: اخلطبة على اخلطبة
يف الرهي  ه رربة المجل  به رربة أريه،  -رمحهم هللا-ال رالف وني الهقها 

، وارتبهمجا يف جمجاز اخلربة  به اخلربة يف حال ما إذا (2)ويرهما (1)فيما إذا حصل الماكه
وذهكب ههمجر أهكل ال بم إىل جمجاز اخلربكة  به اخلربكة مكا ي  (3)ي حيصكككككككككككككككل هك ا الماكه

  -(5)، وهمج ارتيكار أيب ال بكاس القمطيب(4)ب األئمكة األرو كةحيصكككككككككككككككل الماكه. و بيكه مك هك
 .-رمحهم هللا

 واستدلمجا  به ذلك أببلة مرها:
   نهى  لنَّيبُّ ))قال:   ه الريب  -رضككككككككككككككي هللا  رهما-وه  مم هللاما رواه  بد  -1

ي  ٍتَّى      َبِن أخ ُجُل ه ى ِخْع ُعُب  لةَّ  أن يبيَم بعضََََُُكم ه ى بَِْيِم َبْعضإذ وال َيْب

 .(6)متهق  بيه .((َيْتُةكم  خلاطُب  مْب مُ  أو َيْأَيَن لمُ   خلماِطُب

                                 
، فمجلدْا له زْيد وه  مم، وتمجفيت هي واورها يف يمجٍم واحٍد. ا ظم: ، تزّوجها  مم وه اخلراب حياب رسككككمجل هللا 

 .627 /2هت يب األتا  والبغاا 

وارتبف أصحاورا يف الماكه، فقيل: همج جمّمب المضا حلزوج وامليل إليه، وقيل: )): -رمحه هللا–قال القمطيب ( 1)
 .4/108. املههم ((الصداقوتسمية 

، شككككمح الرمجوي  به صككككحيخ 9/567، املغ  56 /5،  ارضككككة األحمجذي 383 /4ا ظم: االسككككت كار ( 2)
 . 3/455، البدر التمام 250 /9،  فتخ الباري 200 /9مسبم 

 .56 /5ا ظم :  ارضة األحمجذي ( 3)

، 197المسككككككككالة الوه أيب زيد  ،132، 20وما و دها،  مدب القاري  6 /3ا ظم: شككككككككمح م اين اشًثر  (4)
، 14 /2، احملمر 567 /9، املغ  31 /7وما و دها،، روضككككككككة الرالبني  108 /6، األم 230الكايف 

 .66 /3الموض املمو  
فقككال و ككدم جمجاز اخلربككة  به  -رمحككه هللا–ومككا و ككدهككا. ورككالف يف ذلككك اوه حزم  107 /4املههم ( 5)

كمجن الثاين أفضككككل مه األول يف بيره وحسككككه صككككحبته!. و سككككب اخلربة وإن ي حيصككككل الماكه إال أن ي
 /11، احملبه 4 /3املر  مربقككا إىل قمجم وي ي يّ ْرهم. ا ظم: شككككككككككككككمح م ككاين اشًثر -رمحككه هللا–الرحككاوي 

108. 

 /9( 5142أرمجككه البشككاري يف الركككاح، حب ال ارككب  به رربككة أريككه حىت يركخ أو يككدع، ) ( 6)
= 



 االختيارات الفقهّية لإلمام أبي العّباس القرطبّي في غير العبادات

 23 

قال  أن الريب  -يف قصكككككة طالقها -رضكككككي هللا  رها-(1)ما روته فاطمة ورت قيس -2
ٍَ مْ ِت  آيِنيِن    ))هلا:  ٍَ مْ ُت َيكمْةُت ل : أّن رعاوين بي أب          .((...  هي    الت:    ا 

سول  هلل  خعبا (3)وأبا  جلهم (2)سفيان  َضُم  )) :ن ذ  قال ر أمرَّا أمُبو  ْلَجْهِم  م ما َي

. (((4)َهصَََاُه َهْي َهاِتِقِ ذ َوأمرَّا ُرَعاِوَيُن  مصََُْعُ وٌك لما َراَل لمُ ذ  ْنِكِح  ُأسَََاَرنم ْبَي َزْيد 
 .(5)أرمجه مسبم

 وجه االستدالل من احلديث :

                                 
ياق له، ومسككككككككككككككبم 249 يف الركاح، حب حتممي اخلربة  به رربة أريه حىت  ذن أو يمن، ، والسكككككككككككككك

(3440 )9/ 200 . 

هي فاطمة ورت قيس وه رالد األكرب الههمية القمشية، وهي أرت الضحان وه قيس، وكا ت أكرب مره و شم سرني،  (1)
 هلا  ه رسككككككككككككمجل هللا وكا ت مه املهاجماا األول، ذاا  قل وافم وكمال، ويف ويتها اجتم  أهل الشككككككككككككمجرى. روي 

، 617 /2، هت يب األتا  والبغاا 230 /6أرو ة و ال مجن حديثا.  اشككككككككت إىل رالفة م اوية. ا ظم: أسككككككككد الغاوة 
 .751تقميب الته يب 

 

همج أمري املنمرني، ورال املنمرني، م اوية وه أيب سهيان وه حمب وه  بد مشس وه  بد مراف القمشي، األممجي. ولد  (2)
مائة حديت  خبمس سرني  به األشهم، تمجيف يف رجب سرة ستني  به الصحيخ. روي له  ه رسمجل هللا قبل الب ثة 

 .6/120، ا صاوة 2/406و ال ة وستمجن حديثا. ا ظم: هت يب األتا  والبغاا 

قيل: همج الصحايب اجلبيل أومج جهم وه ح يهة وه نامن وه  امم وه  بد هللا وه  بيد وه  مجيج القمشي، ال دوي، ( 3)
اته:  امم، وقيل:  بيد وه ح يهة، أسبم  ام الهتخ، وكان مقّدما يف قميش، وكان فيه ويف وريه شدب ونمامة. كان مه 
امل ّمميه، شهد وريان الك بة ممّتني، حني ورتها قميش، وحني وراها اوه الزوري، وقيل: تمجيف أايم م اوية. ا ظم: أسد الغاوة 

 .2/492، هت يب األتا  والبغاا 5/57

همج احلّب اوه احلّب، أسامة وه زيد وه حار ة وه شماحيل وه  بد ال زى وه زيد وه امم  القيس، أومج حممد الكبيب. ( 4)
وله  شمون سرة، وقيل:  . ولد يف ا سالم، وماا رسمجل هللا ويقال: أومج زيد. وأمه أم أميه حاضرة رسمجل هللا 

إىل أْن ماا يف أوارم رالفة م اوية. وكان سكه املزّب مه   ثمان الهنت و د مقتل  مثاين  شمب سرة. ا تزل 
 مل بمشق، مث رج  فسكه وابي أم القمى، مث  زل املديرة فماا هبا حجلْمف سرة أرو  ومخسني. ا ظم: أسد الغاوة 

 .1/202، ا صاوة 1/78

 .334 /10(، 3681صحيخ مسبم يف الرالق، حب املربقة  الًث ال  هقة هلا، ) ( 5)
= 
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رربة الغري، وه ا مربق يف اخلربة  به أما احلديت األول: فهيه الرهي  ه اخلربة  به 
اخلربة يف أي حال، إال أ ه حمتمل لبتشصكككيا حبال بون حال، فكان  احلديت الثاين حجة يف 
-إ باا أن الرهي إمنا همج يف حال بون حال؛ فإن م اوية وأح جهم قد رربا فاطمة ورت قيس

- فبم يرههما الريب ،د، مث ررب الريب ، ويسككككككككككككككتب د أن يكمجه قد رربا يف  ن واح 
 به رربتهما، فدّل ذلك  به أن الرهي إمنا همج و د التقارب والسكككككمجن، ه ا  --ألسككككامة

د (1)وني الككدليبني، وتمجفيقككا وني احلككديثني ، ومما ككاب لبم ىن؛ فككإن املهسككككككككككككككككدب إمنككا حتصككككككككككككككككل وتكك،كككّ
 .(2)الماكه

ف،شككككار أبسككككامة، ال  أب ه ميكه أن يكمجن الثاين ي ي بم خبربة األول، وأما الريب  ونوقش
 .(3)أ ه ررب له

كان   : أبن لمج فمض  دم  بم املت،ّرم حملتقّدم مرهما يف اخلربة، فإن الريب وجياب عنه
 بيه أن يسككككككككك،ل، ويبنّي أبن الالحق ال حقَّ له ما ي يمن السكككككككككاوق، فبما ي يه ل ذلك بل  به 

 .حلاجةال جيوز أتخري البيان عن وق  ا بمجا ما أسبهت، وذلك أل ه 
ي ارب ألسامة وإمنا أشار وه، فإن ا شارب تضمرت اخلربة له، إذ هي  وأما أن الريب 

 طبب لبركاح، والتماس له، وهمج املماب مه اخلربة.
 -وهللا أ بم-فيما  مى وتهسكككككري قمجل رسكككككمجل هللا  )): -رمحه هللا ت اىل-قال ا مام مالك

ي        )) بن أخ ٍدكم ه ى خع عب أ المجكككل املمأب، فمكه إليكككه، ويتهقكككان  به أن اركككب  ((ال خي
صكككداق واحد م بمجم، وقد تماضكككيا، فهي تشكككمط  بيه لرهسكككها، فتبك اليت هنه أن اربها المجل 
 به رربة أريه، وي ي ه و لك، إذا ررب المجل املمأب فبم يمجافقها أممه، وي تمكه إليه، أن ال 

((اربها أحد
(4). 

                                 
 وما و دها. 108 /6 به احلديثني يف األم  -رمحه هللا–ا ظم كالم ا مام الشاف ي ( 1)

 .108 /4املههم ( 2)
  قال  ه الرمجوي. 250 /9، فتخ الباري 201 /9شمح الرمجوي  به صحيخ مسبم ( 3)
 .109 /6، و ا ظم حنمجه مه كالم الشاف ي رمحه هللا يف األم 75 /2املمجط، ( 4)

= 
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له حمجا مه رربة أحٍد  به رربته ما ي يكه  : أّن اخلاطب ال حيصككلمن املعقول -3
ودا له مه املشرمجب إجاوةا وتماكها، ولمج فمض حصكككككككككمجل حمج لب ض الراس، ف لك 

 . (1)نري جاٍر  به قمجا د الت ّقل امل موفة، فال ي تّد وه يف الشمي ة لردرته 

 
 
 
 
 

 املطلب السادس: إجابة دعوة الوليمة
 وفيه مس،لتان:

                                 
 /3. وا ظم: مقاصد الشمي ة الوه  اشمجر 249ص غره مه امل اين واأللهاظ المجاق ة يف املمجط، كشف امل(  1)

 . فهيه التهاا جيد إىل مس،لترا.210
= 
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 إجابة دعوة الوليمة إ ا مل يكن فيها منكر: املسألة األوىل: حكم
املشكككككككهمجر مه م اهب أئمة الهتمجى، وأرحب امل اهب املتبمج ة، أ ه جتب إجاوة ب مجب وليمة 

، وأما وليمكة نري ال مس: ف هب اجلمهمجر إىل أ ه ال جتب إجاوة ب مجب والئمهكا، وهمج (1)ال مس
 .-ت اىل  رمحهم هللا -(3)اس، وهمج ارتيار ا مام أيب ال ب(2)م هب األئمة األرو ة

 واستدلمجا  به ذلك أببلة مرها:
إي  ُدِهَ  )): قال: قال رسكككككككككمجل هللا  -رضكككككككككي هللا  رهما-ما رواه  بد هللا وه  مم -1

ٍَُدُكْم إىل  لَوليَ ِن  مْ َيْأِتَها  .(4)متهق  بيه ((أم

                                 
 /2ومككا و ككدهككا،  قككد اجلمجاهم الثميرككة  98 /11، البرككايككة 292 /2ا ظم: تتصككككككككككككككم ارتالف ال بمككا  ( 1)

، احملبه 193 /10، املغ  323 /3تاج ، مغ  احمل482 /9، البيان 325 /1، جمجاهم ا كبيل 487
-. ويف مصككككككابر احلرهية والشككككككاف ية واحلراوبة  قل اخلالف يف املسكككككك،لة. قال احلاف  اوه حجم14 /11

وقككد  قككل اوه  بككد الرب مث  يككاض مث الرمجوي االتهككاق  به القمجل ومججمجب ا جككاوككة لمجليمككة )): -رمحككه هللا
ل بما  المججمجب، وصمح ههمجر الشاف ية واحلراوبة أبهنا فمض ال مس، وفيه  ظم،   م املشهمجر مه أقمجال ا

 ني، و ا  بيه مالك، و ه و ض الشككككككككككاف ية واحلراوبة أهنا مسككككككككككتحبة، وذكم البشمي مه املالكية أ ه 
امل هب، وكالم صككاحب اهلداية يقتضككي المججمجب م  تصككمحيه أبهنا سككرة، فك، ه أراب أهنا وجبت حلسككرة 

وحكى ابن  دهتم، و ه و ض الشككككككككاف ية واحلراوبة هي فمض كهاية، وليسككككككككت فمضككككككككا كما  مف مه قا
أن حمل  لك إ ا عم  الدعوة، أما لو خص كل واحد ابلدعوة فإن  ((شرح اإلملام))دقيق العيد يف 
 .301 /9. فتخ الباري ((اإلجابة تتع 

، املغ  323 /3، مغ  احملتاج 323 /2، وبغة السكككككككككككككالك 292 /2ا ظم: تتصكككككككككككككم ارتالف ال بما  ( 2)
10/ 207. 

ف،وجبمجا إجاوة  -رمحهم هللا–. ورالف يف ذلك أهل الظاهم وو ض الشكككككككككككككككاف ية 153 /4ا ظم: املههم ( 3)
 /4، االست كار 323 /3، مغ  احملتاج 483 /9كّل ب مجب  مًسا كان أو نريه. ا ظم: البيان لب مماين 

لتاو ني. وت قبه احلاف  اوه حجم يف . و سككككككبه اوه حزم إىل ههمجر الصككككككحاوة وا14 /11، احملبه 538
 307 /9الهتخ 

، ومسككككككككككككككبم يف 299 /9( 5173أرمجه البشاري يف الركاح، حب حق إجاوة ب مجب المجليمة والد مجب،)( 4)
 .234 /9(، 3495الركاح، حب األمم إبجاوة الدا ي إىل ب مجب، )

= 
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أٍُدُكْم إي  ُدِهَ  ))قال:  أيضكككككا  ه الريب  -رضكككككي هللا  رهما-(1)ما رواه اوه  مم -2

 .(2)رواه مسبم(( إىل َولي ِن ُهْةسإ  مْ ُيِجْب

تدالل من احلديث  رّا ب مجب وليمككة ال مس، فككدل  به أن  : أّن الريب وجه االسهههههههههه
 .(3)نريها ال جتب إجاوتها

أمِجيُبو   ))قال:  أن الريب  -رضككككككككككككككي هللا  رهما-مبا  بت مه حديت اوه  مم ونوقش

ل     لدَّْهوة إي  ُدِهيُتْم  وكككان  بككد هللا  يت الككد مجب يف ال مس ونريه وهمج صككككككككككككككككائم. متهق  ((ا ذه  
 .(4) بيه

 
إي  دها أٍُدكم أخاه  مْ ُيِجْبذ ُهْةسًَََا )): أ ه كان يقمجل  ه الريب  وحبديثه أيضكككككككككككا 

 .(5)أرمجه مسبم ((كان أو َنْحَوه
 ((  ُيِجْبَرْي ُدِهَ  إىل ُهْةسإ أو حنِوهِ )): قال: قال رسككككككككككككككمجل هللا  وحديثه أيضككككككككككككككا 

 .(6)أرمجه مسبم

                                 
ال دوي. ولد سرة  ال  مه املب ت الربمجي. وأسبم  همج أومج  بد الممحه  بد هللا وه  مم وه اخلراب وه  هيل، القمشي، (1)

، وشهد م  أويه، وهاجم قببه. ي يشهد ودرا وأحًدا لصغمه، وشهد اخلردق وما و دها مه املشاهد م  رسمجل هللا 
، وهمج أحد املكثميه، روي له  ه رسمجل نزوب منتة والريممجن وفتخ مصم وإفميقية. وكان شديد االتباع لسرة رسمجل 

مبكة سرة  ال  وسب ني و د قتل اوه الزوري وثال ة  ألف حديت وستمائة حديت و ال مجن حديثا. تمجيف  هللا 
 .4/155، ا صاوة 261 /1، هت يب األتا  والبغاا 3/950أشهم. ا ظم: االستي اب 

 .235 /9( 3497صحيخ مسبم )( 2)

 .207 /10ا ظم: املغ  ( 3)
، 306 /9(، 5179وككة الككد مجب الككدا ي يف ال مس ونريه )صككككككككككككككحيخ البشككاري يف الركككاح، حب إجككا( 4)

 .236 /9( 3502وصحيخ مسبم يف الركاح، حب األمم إبجاوة الدا ي إىل ب مجب، )

 .236 /9(، 3499صحيخ مسبم يف الركاح، حب األمم إبجاوة الدا ي إىل ب مجب ) ( 5)

 (.3500املمج  الساوق )( 6)
= 
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فه ه األحابيت صككككككككككككككمحية يف ال ممجم، وفيها زايبب نري ال  مس  به ال  مس، وزايبب ال دل 
 .(1)مقبمجلة، ول ال حيل تمكها

، (2)أبن املماب حلد مجب يف األحابيت األرمى ب مجب المجليمة، لبّمواايا املصككككمّ حة هبا وأجيب
 .(3)بابواألمم يف نري ال مس  به الردب واالستح

 وال اهه وك ْ د  ه ا اجلمجاب، وهللا ت اىل أ بم.
: أن ه ا ي تضكككككككككككككككد حلرظم إىل املقصككككككككككككككمجب مه المجليمة ومه نريها، فإن من املعقول -3

المجليمة حيصكككل فيها إشكككا ة الركاح وإ ال ه، وهمج مقصكككمجب مهم لبشكككمع، وليس ذلك 
 .(4) ممججمجبا يف نريها، فافمقا

 ه ليس ما  ا مه وجمجب إجاوة نريها مه الد مجاا، أب ه  به التسككككككككككككبيم هب ا، فإ ويناقش
 وإن كا ت هي أمهها وأشدها، لمجروب  اٍّ راصٍّ فيها. وهللا ت اىل أ بم.

 املسألة الثانية: حضور دعوة فيها منكر:
إذا وجد يف وليمة ال مس مركم ظاهم، فإ ه إن  بم وه قبل حضككككككمجره، فإن كان الشككككككشا 

يككه احلضككككككككككككككمجر؛ مه أجككل إ كككار املركم، وإقككامككة شكككككككككككككك ريب ممه يسككككككككككككككم  قمجلككه، ويقبككل إ كككاره، ف ب
، وإن كان ال يسككككككم  قمجله، فهل (5)االحتسككككككاب، وأبا  واجب األمم حمل موف والرهي  ه املركم

 له البقا  وحضمجر المجليمة أو ال؟ 

                                 
 .14 /11ا ظم: احملبه ( 1)
 .153 /4وما و دها، املههم  207 /10ملغ  ا ظم: ا( 2)

 .210 /10، املغ  539 /4ا ظم: االست كار ( 3)

 .207 /10املغ   ، وا ظم153 /4املههم ( 4)
 .334 /7ا ظم: روضة الرالبني ( 5)

= 
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ذهكب ههمجر أهكل ال بم إىل أ كه ال جيمجز حضككككككككككككككمجر ب مجب وليمككة فيهككا مركم ظكاهم، و بيككه 
 .-رمحهم هللا-(4)، وارتيار القمطيب(3)، واحلراوبة(2) لشاف يةوا ، (1)م هب  املالكية

 
 واستدلمجا  به ذلك أببلة مرها:

ِرِ  (6)أنَّ ِرج اًل أضككككاف  بيَّ وِه أيب طالب))، (5)ما رواه سككككهيرة أومج  بد الممحه -1 . فصككككِ
 ف،كل م را، فِدِ مْجه ، فجا ، : ِلمْج ِبِ مْجه رسككككككككككككككمجِل اِ  (7)له ط اًما، فقالْت فاطمة

                                 
 وما و دها. 325 /1، جمجاهم ا كبيل 324 /2ا ظم: وبغة السالك ( 1)

 .325 /3وما و دها، مغ  احملتاج  334 /7الرالبني ، روضة 235 /9ا ظم: شمح صحيخ مسبم ( 2)
 .161 /2، املستمج ب 40 /2، احملمر 198 /10، املغ  245 /3ا ظم: مسائل صاحل ألويه ( 3)

فقالمجا: إن ب ي إىل وليمة فيها مركم، فإن قدر  به  -رمحهم هللا–. ورالف احلرهية 153 /4املههم ( 4)
كان املركم  به املائدب اليت همج  بيها ي جيبس، وإن كان  به نري   ا  كار واملر  ف ل ذلك، وإال فإن

، 437 /4مككائككدتككه وكككان مقتككدى وككه فككك لككك، وإال جككاز لككه الق مجب. ا ظم: االرتيككار لت بيككل املشتككار 
 .502 /9در املشتار م  رب احملتار ، ال292 /2تتصم ارتالف ال بما  

مدى حياته،  أ تقْته وشمط أن ادم الريب  -هللا  رها رضي–سهيرة أومج  بد الممحه ممجىل أّم سبمة ( 5)
، سري 684 /2قيل: اته مهمان، وقيل: رومان، وقيل: قيس. تمجيف و د السب ني. ا ظم: االستي اب 

 .172 /3أ الم الربال  

امشي، وهمج ، وصهمه، أومج احلسه القمشي اهلهمج اخلبيهة الماشد،  بي وه أيب طالب وه  بد املربب اوه  م الريب  (6)
إال تبمجن. قتبه اوه  أول مه أسبم يف قمجل كثري مه ال بما ، هاجم إىل املديرة، وشهد املشاهد كّبها م  رسمجل هللا 

مبجم وسيف مسممجم يف جبهته، ف،وصبه بمانه يف ليبة سب   شمب مه شهم رمضان وهي ليبة اجلم ة، مث تمجيف  بي 
 رمضان سرة أرو ني، ونسبه احلسه واحلسني و بد هللا وه ج هم  يف الكمجفة ليبة األحد التاس   شم مه شهم ،

 .1/315، هت يب األتا  والبغاا 3/588وكهه يف  ال ة أ مجاب ليس فيها قميا وال  مامة. ا ظم: أسد الغاوة 

الوه  لريب اهلامشية، كا ت تكىن ورت أويها، وتبّقب حلزهما ، زّوجها ا هي فاطمة ورت إمام املتقني رسمجل هللا  (7)
إال مه طميقها، ماتْت و د رسمجل  ، فمجلدْا له احلسه واحلسني، وا قر   سل رسمجل هللا  ّمه  بي وه طالب 

. ، و زل همج يف قربها و بي والهضل وه  باس وستة أشهم كما  بت يف الصحيخ، وصّبه  بيها ال باس  هللا 
 .8/262ا ظم: ا صاوة 

= 



 االختيارات الفقهّية لإلمام أبي العّباس القرطبّي في غير العبادات

 30 

اِبيتِ  الِباب   ِ  يِده  به   ضكككككككككِ م ِب يف هحية  البِكْيت،  (2)، فمأى الق مِامِ (1)فمِجضكككككككككِ قد ضككككككككك 
: اي رسككككمجِل هللا ما ربَّن؟  فمِج ، فقالْت فاطمة: احْلِْقه  فاْ ظ ْم ما رِجِ ه، فِتب ْ ت ه ، فق ْبت 

ً ا        )) فقكككال: ًتا ُرَزوَّ ُخَل بي َيْد ن  ليس ل  وال لنيبٍّ أْن  ه أومج باوب واوه أرمجككك (((3)إ
 .(4)ماجة

مه الدرمجل يف ويت فيه ما قد هنه هللا  ره، فك لك كل ما  فقد امتر  رسككككككككككككككمجل هللا 
 .(5)مثبه مه املراكري

وفيه بليل  به أن مه ب ي إىل مد اب حيضككككككككككككككمها )) : -رمحه هللا-(6)قال ا مام اخلرايب
 .(7)((املالهي واملركم، فإن المجاجب  بيه أن ال جييب

قال: أ مست  يف  هد أيب فآذن الراس، وكان ممه  (8) وه  بد هللا وه  ممو ه ساي -2
 ذن أومج أيمجب، وقد سككككتِكْما  وييت جب رابيٍّ أرضككككم، فجا  أومج أيمجب فدرل وأيب قائما 

                                 
 .341الرهاية يف نميب احلديت واأل م مابب: ) ضد(، ص  جا باه. ا ظم: ال يل  به( 1)

القمام:  مجبا مه صمجٍف فيه ألمجانا مه ال همجن، وهمج صهيقا يتش  سما. ا ظم: الهائق يف نميب احلديت ( 2)
3/ 167. 

 .405املزوَّق مب ىن املزيَّه. ا ظم: الرهاية يف نميب احلديت واأل م، مابب: )زوق(، ص ( 3)

، واوه ماجة، 87 /4( 3755يف األط مة حب إجاوة الد مجب إذا حضككمها مكموه، )  باوبأرمجه أومج  ( 4)
وصككككككححه احلاكم يف املسككككككتدرن . 52 /4( 3360يف األط مة، حب إذا رأى الضككككككيف مركما رج ، ) 

 .439 /2( 3755، واأللباين يف صحيخ أيب باوب )198 /10وحسره اوه قدامة يف املغ  ، 2/267
 .198 /10، املغ  540 /4االست كار ( 5)
همج ا مام احلاف  ال المة، الهقيه احملد  أومج سككككككككبيمان مِحْد وه حممد وه إوماهيم اخلرايب، الب سككككككككيت، ، ا مام ال الّمة،  (6)

، األبيب.  صككككككككككاحب الكتب الراف ة، والتصككككككككككا يف اجلام ة، مرها: نميب احلديت، وم اي السككككككككككره، وأ الم الهقيهاحملّد  
 .17/23بشاري. تمجيف سرة: مثان ومثان و بثمائة. ا ظم: سري أ الم الربال  السره شمح ال

 .87 /4م اي السره هبامش سره أيب باوب ( 7)
همج ا مام ساي وه  بد هللا وه  مم وه  مم وه اخلراب القمشي ال دوي، أومج  مم املدين، أحد الهقها  السب ة  به  (8)

صاري، وراف  وه رديج، و ره  ممو وه بيرار وهف  ممجىل أويه والزهمي ورالئق. أحد األقمجال، ت  أحه وأح أيمجب األ 
 /1، هت يب األتا  والبغاا 45تمجيف سرة ست ومائة حملديرة. وقيل نري ذلك. ا ظم: طبقاا الهقها  لبشريازي ص

203. 
= 
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تك م  اجل د ِر؟ فقال  يرظم، فإذا البيت مسكككككتكَّما جب رابيٍّ أرضكككككم، فقال: أْي  بد هللا! ِتسكككككْ
ِشَ  ه ي  أْن َيْغِ َب   لن  ))اي أح أيمجب. قال: أيب واسككككتحىي: نببرا الرسككككا   ساء  ري ُخ

أرمجه اوه أيب  ((ًتا ُخُل لك بيْ  ا أْداًراذ ولم  طعَ  ُم لكم َعا أْط ال أْخشََََى أْن َيْغِ ْبَنكمذ لم  
 .(2)والبيهقي (1)شيبة

: أ ه يشككككككككككاهد املركم ويسككككككككككم ه مه نري حاجة إىل ذلك، فمر  كما لمج قِدِر ومن املعقول
. وم ىن هكك ا: أ ككه قككابر  به إزالككة هكك ا املركم  ه  هسكككككككككككككككه حالرحتككال  ه املكككان، (3)ه به إزالتكك

 ومغابرب حمّل البغمج والباطل، فمر  مه اجلبمجس يف ممجض ه، والبقا  يف مكا ه. وه ا الئخا جداا.
 
 
 
 

 املطلب السابع: األكل من الوليمة
ال جيب، و بيه امل اهب  إىل أن األكل مه المجليمة -رمحهم هللا-ذهب ههمجر أهل ال بم

 .-رمحهم هللا-(5)، وارتاره ا مام القمطيب(4)األرو ة 

                                 
يم وه  ثمان وه رمجاسىت الِ ْبسي ممجالهم، همج ا مام احلاف  الثبت، ال دمي الرظري،  بد هللا وه حممد وه أيب شيبة إوماه ( 1)

الكمجيف، صاحب املسرد واملصرف ونري ذلك. ت  شميك وه  بد هللا الكمجيف، وأح األحمجص، واوه املبارن، وطبقتهم، 
و ره البشاري ومسبم وأومج باوب واوه ماجة. ماا يف احملمم سرة مخس و ال ني ومائتني. ا ظم: طبقاا  بما  احلديت 

2/84. 

، والبيهقي يف 363 /8(، 25641أرمجه اوه أيب شيبة يف البباس، حب يف سم احليران يف الثياب، )( 2)
 .272 /7الصداق، حب ما جا  يف تستري املرازل، السره الكربى 

 .199 /10املغ  ( 3)

اج ،مغ  احملت491 /9، البيان 245 /5، ممجاهب اجلبيل 324 /2، وبغة السالك 501 /9رب احملتار  ( 4)
 . 321 /8وما و دها، ا  صاف  196 /10، املغ  327 /3

  رد المججهني أحد وهمج حزم، اوه ومرهم الظاهم أهل و ض هم املسكككككككككك،لة يف واملشالهمجن .153 /4املههم ( 5)
= 
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قال: قال رسككككككمجل هللا  -رضككككككي هللا  رهما–واسككككككتدلمجا  به ذلك مبا رواه جاوم وه  بد هللا 
:((ٍَُدُكْم إىل طمَعامإ  مْ ُيِجْبذ  مِهْن َشاَء طمِعَمذ وإن شاء َتَةكم  .(1) أرمجه مسبم ((إي  ُدِهَ  أم

ِْد  مجَّ وني األكل وتمك ه، وه ا صميخا يف املس،لة،  : أن الريب وجه االستدالل منه
ريكَِّم امل

 فال  دول  ره.
إي  ُدِهَ  أٍُدُكْم  )):قال: قال رسكككككككككككككمجل هللا   به ه ا حديت أيب هميمب  ويشهههههههههكل

 .(2)مسبمرواه  (( ْ ُيِجْبذ  هن كان صائً ا  ْ ُيَصل ذ وإن كان ُرْفِعًة   ْ َيْعَعْم
املهرم يف هككك ا احلكككديكككت حألككككل، واألصكككككككككككككككككل أّن األمم حيمكككل  به   فقكككد أمم الريب 

 .(3)المججمجب
: أبّن األمم وإن كان األصكككككككككككككككل فيه أ ه لبمججمجب، نري أ ه قد يماب وه الردب وجياب عنه

مور، ونريه، وقد ونيَّ احلديت  اشرم أّن املقصمجب مه األمم إمنا همج الردب، ملا فيه مه إبرال الس
كا حلدليبنْي، (4)وحسككه امل اشككمب، وترييب القبمجب نْي، ومتسككّ واإلعمال أوىل ، وه ا إ مال لبّرصككّ

 .من اإلمهال
 .(5) : إن ا جاوة واجبة، و املقصمجب مرها األكل، فكان واجبافإن قيل
: أن املقصككككككككككمجب ا جاوة ال األكل، وهل ا أمم الصككككككككككائم ح جاوة، م  أ ه ال جيب فاجلواب

مجم، تمجيحا لبمجاجب  به  بيه ا لهرم، فبمج كان األكل واجبا لمججب الهرم  به املترمجّ ع حلصككككككككككككككّ
 .(6)الترمجع

                                 
 فتخ ،153 /4 املههم  ،14 /11 احملبه ،539 /4 االست كار ا ظم: هللا. رمحهم الرمجوي ارتاره الشاف ية
 .((وارتار الرمجوي المججمجب، وهمج قمجل أهل الظاهم)) وقال احلاف  اوه حجم:  .308 /9 الباري

 .237 /9( 3504صحيخ مسبم، يف الركاح، حب األمم إبجاوة الدا ي إىل ب مجب،) ( 1)
 (.3507صحيخ مسبم، يف الركاح، حب األمم إبجاوة الدا ي إىل ب مجب،)( 2)
 .14 /11ا ظم: احملبه  (3)
 .154 /4املههم ( 4)
 .490 /9البيان ( 5)
 .198 /10، املغ  491 /9ا ظم:  البيان لب مماين ( 6)
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 املطلب الثامن: اإلشهاد على النكاح
 .(1)يف أن الركاح ال يصخ مه نري إشهاب -رمحهم هللا-ال رالف وني األئمة األرو ة

 رد ال قد أو ال؟  به قمجلني:وإمنا ارتبهمجا يف وقت ا شهاب، هل جيب أن يكمجن  
وارتيار  ،(2)يصكككككككككخ الركاح مه نري إشكككككككككهاب  به ال قد. وه ا قمجل املالكية القول األول:
 .-رمحهم هللا- (3)أيب ال باس القمطيب

                                 
، 2/414،  قد اجلمجاهم الثميرة 229،الكايف 745 /2، امل مج ة 196ا ظم مل مفة حمل الرزاع: المسكككككككالة ( 1)

 .4/126، حاشية ال دوي م  اخلمشي 1/275، جمجاهم ا كبيل 4/145املههم 
 ا ظم: املماج  الساوقة.( 2)

 وما و دها. 144 /4املههم ( 3)
= 
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ال يصكككككككّخ الركاح مه نري إشكككككككهاب  به ال قد. وهمج م هب اجلمهمجر مه  القول الثاني:
 .-هللا رمحهم-(3)واحلراوبة (2)والشاف ية (1)احلرهية

 :األدلة
 :أدلة أصحاب القول األول

و ال  ))، وفيه: (4)وصكككككككككككككهية يف قصكككككككككككككة تزوج الريب  --ما رواه أ س وه مالك -1

َها  ِهَ   ْرَةأمُتُ ذ              ٍََجَب  لنَّاُس: لما َنْدِري أَتَزوََّجَها أِم  تََّبَذَ ا ُأمَّ َولمد ؟  الو : إْن 

لمد ذ    َّ     َها  ِه  ُأمُّ َو َعَدْت ه ى َهُجِز     وإْن مل َيْحِجْب َها  قم ٍََجبََ كمَب  ا أر د أْن َيْة

 .(5).متهق  بيه(( لبعريذ  َعَةُ و  أنَُّ   ْد َتَزوََّجَها

 .(6)مه نري إشهاب، وإمنا استدلمجا  به تزوجيها ححلجاب فقد تزّوج الريب 

                                 
وما  2/181وما و دها، الرهم الهائق  1/472وما و دها، جمم  األهنم  2/522ودائ  الصكرائ  ا ظم: ( 1)

 و دها.

، مغ  احملتكككاج 45 /7، روضكككككككككككككككككة الركككالبني 9/221، البيكككان لب مماين 11/84احلكككاوي الكبري ا ظم: ( 2)
3/194. 

 .104 /8، ا  صاف 229 /8، الهموع 347 /9، املغ  34 /8ا فصاح ا ظم: ( 3)
هي أم املنمرني، صهّية ورت حيي وه أررب، مه و  الرضري، وأومجها مه سب  الوي وه ي قمجب، مثّ مه ذريّة هارون ( 4)

س ب ًيْت يمجم ريرب، فكا ت  رد بحية وه ربيهة، فقيل: اي رسمجل  - بيهم الصالب والسالم -وه  ممان، أري ممجسه 
لدحية: ر  جارية نريها، واصرهاها، ف، تقها،  ا سّيدب قميظة والرضري، ما تصبخ إالّ لك، فقال رسمجل هللا  هللا  إهنّ 

، ا صاوة 6/169وتزّوجها، وج ل  تقها صداقها. تمجفيت سرة مخسني  به األقمب وفيه ارتالف. ا ظم: أسد الغاوة 
8/210. 

، ومسكككككككككككبم يف الركاح، حب 279 /9(، 5159، )أرمجه البشاري يف الركاح، حب البرا  يف السكككككككككككهم( 5)
 .224 /9(، 3485فضل إ تاق األمة مث يتزوجها، )

 .144 /4، املههم 34 /1ا شماف الوه املر ر ( 6)
= 
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ه ْد، وه ا ال جيمجز أبن ه ا مه رصكككككككككككائا الريب  ونوقش  ودليل أ ه برل هبا وي ي شكككككككككككْ
 .(2)، وقد  بت له يف الركاح رصمجصياا كثريب، فال يبحق وه نريه(1)اتهاقا

: أّن ال قمجب  به ضككككككككككككككموني:  قمجب  به األ يكككان ككككالبي ، و قمجب  به من املعقول -2
 املراف ، كا جارب، وكلد مرهما ال يشمط فيه ا شهاب، فك ا الركاح.

يكه واجبا فيها، فأِلْن ال يكمجن أن البيمجع اليت أمم هللا فيها ح شهاب  رد ال قد، ي  -3
واجبا يف الركاح ال ي ي  مم هللا ح شككهاب فيه أوىل وأحمى، وا شككهاب يصككبخ و د 

 .(3)ال قد لبتدا ي واالرتالف فيما ير قد وني املتراكحني

أبن الرككككاح اكككالف سككككككككككككككككائم ال قمجب يف جتكككاوزه إىل نري املت كككاقكككِدْيه، وهمج المجلكككد،  ونوقش
 .(4)به  رد جحمجبه، فال يصخ ا حلاقوالشهابب تثبت  س

 :أدلة أصحاب القول الثاني
ال نكاح )):  قالت: قال رسككمجل هللا  -رضككي هللا  رها-ما روته أم املنمرني  ائشككة -1

 .(6)والبيهقي (5).أرمجه اوه حبان((إال بول  وشا دي هدل

                                 
 .145 /4ا ظم: املههم ( 1)

 .348 /9املغ  ( 2)

 .348 /9، املغ  745 /2ا ظم: امل مج ة ( 3)

 .348 /9، املغ  85 /11احلاوي ( 4)

 مام األوحد، احلاف  ال المة أومج حامت حممد وه حبان وه أمحد وه حبان التيمي، البسيت، صاحب التصا يف، همج ا( 5)
 (.845ماا يف شمجال سرة أرو  ومخسني و المثائة، وهمج يف  شم الثما ني. ا ظم: طبقاا  بما  احلديت رقم المهة: )

،  4075الركاح وغري و  وشكككاهدي  دل، )كما يف ا حسكككان، يف الركاح، حب ذكم  هي إجازب  قد (  6)
. والبه  الوه حبان، 125 /7، والبيهقي يف الركاح، حب ال  كاح إال وشكككككككككاهديه  دلني، 386 /9

 .258 /7وحسره األرهبوط يف ت بيقه  به ا حسان، وصححه األلباين يف ا روا  
= 
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 بول  ال نكاح إال))قال:  أن الريب  -رضككي هللا  رهما-ما رواه  بد هللا وه  باس -2

 .(2)والبيهقي (1).أرمجه الدار قر ((وشا دي هدل

 فه ا احلديثان صمحيان يف اشماط الشهابب  به الركاح، فال يصخ ودوهنا.
أبن الرهي المجارب يف احلديثني، إمنا همج لبكمال والهضكككيبة، وليس ونوقش االسهههتدالل  ما 

 .(3) لبصحة
لبصكحة ودليل ذكم المج  م  الشكهابب،  أبن ال ضكمورب إىل ه ا احلمل، فالرهي وجياب عنه

 والركاح ال يصخ ودون و ، وهمج أمم مسبَّما  رد املشالف يف ه ه املس،لة.
أن الركاح يت ّبق وه حّق نري املت اقِدْيه، وهمج المجلد، فاشكككككككككمطت الشكككككككككهابب فيه لئال  -3

 .(4)جيحده أومجه، فيضي   سبه، وهب ا فارق البي  

 : الترجيح
أن يكمجن  ،لة وال بم  رد هللا ت اىل همج القمجل الثاين؛ لرهي الريب األرجخ يف ه ه املسكككككككككككككك

الركاح ودون وّ  وشككككاهدي  دٍل، والرهي حقيقته أن تكمجن لبمججمجب، فإن ت ّ ر ف به الصككككّحة؛ 
ضكككككككككمورب صكككككككككدق املتكّبم، فإن ت ّ ر ف به الكمال، وال ضكككككككككمورب تبج  إىل محل الرهي هرا  به 

ألول صكككككككارفا قمجيد. وإذ األمم ك لك، فال شكككككككّك يف قمجب القمجل الكمال؛ إذ ي يمججد م  القمجل ا
 الثاين، فال  كاح إال ومج ٍّ وشاهدي  دٍل، وهللا ت اىل أ بم.

                                 
احلسه  بي وه  مم وه أمحد وه مهدي الدار قر ،  همج ا مام احلاف  افمّجب، شيخ ا سالم، و بم اجلهاو ب، أومج ( 1)

البغدابي، مه أهل حمبة بار القره وبغداب. ولد سرة ست و بثمائة. وت  وهمج صيب مه أيب القاسم البغمجي، وحيىي وه 
حممد وه صا د، ونريمها. وهمج أّول مه صّرف يف القما اا و قد هلا أومجاح قبل فمش احلموف. حّد   ره احلاف  أومج 

بد هللا احلاكم، واحلاف   بد الغ ، والهقيه أومج حامد االسهمايي ، ونريهم. تمجيف يمجم اخلميس لثمان ربمجن مه ذي  
 .16/449، سري أ الم الربال  12/34الق دب مه سرة مخس ومثا ني و المثائة. ا ظم: هريخ وغداب 

كاح، حب ال  كاح إال ومج  ممشككككد ، والبيهقي يف الر4/315أرمجه الدار قر  يف الركاح مه سككككرره، ( 2)
 .7/251، وصححا وقهه، وصمجب ذلك األلباين يف ا روا  7/112

 .4/22، هت يب املسالك يف  صمب م هب مالك 2/745ا ظم: امل مج ة ( 3)

 .9/348، املغ  11/85ا ظم: احلاوي ( 4)
= 
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 املطلب التاسع: حكم أنكحة الكفار
 به أن الكافِمْيه إذا أسككككككككككككككبما م ا  بتا  به  كاحهما، ما ي  -رمحهم هللا-أه  ال بما 

، وارتبهمجا يف حكم أ كحتهم حال كهمهم، إذا كا ت رالية (1)حلالتكه املمأب ممه حتمم  بيه يف ا
 مه الشموط امل تربب،  به قمجلني:

، وارتيار ا مام أيب ال باس (2)أ كحة الكهار حطبة. وه ا م هب املالكية القول األول:
 .-رمحهم هللا- (3)القمطيب

 (5)شككككككككككككككككاف يككة، وال(4)أ كحككة الكهككار صككككككككككككككحيحككة. وهكك ا مكك هككب احلرهيككة القول الثاني: 
 .-رمحهم هللا– (6)واحلراوبة

 :أصحاب القول األول تعليل
أن صككحة الركاح مهتقمب إىل شككموط مرها المج ، ورضككا املمأب، وأن ال تكمجن يف  دب،  -1

 .(7)وأ كحتهم رالية مه ه ا، فمججب فسابها قياسا  به  كاح احملارم
 وىل.أن  كاح املسبم لمج رال مه الشموط كان فاسدا، فركاح الكافم أ -2

 .(8)أن كل  قد لمج  قد يف ا سالم كان حطال كان ك لك يف الكهم -3

 :أدلة أصحاب القول الثاني
أسََْ مَ ِت  ْرَةأمٌة ه ى َهْهِد رسََول  هلل )) قال: -رضكككككي هللا  رهما–ما رواه اوه  باس  -1

       ّها إىل  لّنِب جاء زوُج َجْتذ   ْنُت       َتَزوَّ يا رسََََول  هلل! إن   ُك قال:   

                                 
 .23 /12ا ظم: التمهيد ( 1)

 .135 /5، ممجاهب اجلبيل 325 /4، ال رريب 1116 /3ا ظم:  يمجن افالس ( 2)

 وما و دها. 193 /4املههم ( 3)

 .774 /4، البراية 412 /3، فتخ القديم 347 /4ا ظم: رب احملتار ( 4)

 .256 /3، مغ  احملتاج 150 /7، روضة الرالبني 350 /11ا ظم: احلاوي ( 5)

 .206 /8، ا  صاف 295 /8، الهموع 5 /10ا ظم: املغ  ( 6)

 .194 /4، املههم 709 /2شماف لبقاضي ا ظم: ا ( 7)

 .802  /2ا ظم: امل مج ة ( 8)
= 



 االختيارات الفقهّية لإلمام أبي العّباس القرطبّي في غير العبادات

 38 

ََول  هلل أسََْ مْ ُت ِرْي َزْوِجَها  آلخةذ  ذ وَهِ َ ْت بهسََْ ماِر ذ  ال:  اْنَتَزَهها رس

 .(1).أرمجه األرو ة إال الرسائي((وَردََّ ا إىل َزْوِجَها  ْلأموَِّل

ِبْمت  وحتيت أرتان،   (2)ما رواه فريوز الديبمي -2 : اي رسكككمجل هللا! إين أسكككْ قال: قك ْبت 
 .(3).أرمجه األرو ة إال الرسائي((ط ِّْق أيََّتُه ا ِشْئَت))قال: 

أْس مَم  (4)أنَّ غيالن بي س  ن  لثقف )) : -رضي هللا  رهما–ما رواه  بد هللا وه  مم  -3

ََْ مْ َي َرَعُ ذ  أَرَةُه  لنَِّب ُّ    َََْوة  يف  ْلَجا  ينذ  أس ََُْة ِنس أْن َيَتَبيََّة أْرَبًعا  ول  َهش

 .(5).أرمجه المم ي واوه ماجة((رْنُهيَّ

                                 
، والمم ي يف الركاح، 468 /2(، 2239أرمجه أومج باوب يف الرالق، حب إذا أسبم أحد الزوجني، )( 1)

، واوه ماجة يف الركاح، حب 66 /5(، 1144حب ما جا  يف الزوجني املشككككككككككمكني يسككككككككككبم أحدمها، )
، وصككححه المم ي، ولكه األلباين ضكك هه يف 494 /2(، 2008ا قبل اشرم، )الزوجني يسككبم أحدمه
 .223(، ص2238-491ض يف أيب باوب، )

همج أومج  بد هللا، وقيل: أومج  بد الممحه، وقيل: أومج الضحان فريوز الّديبمي اليماين،، ويقال له احلمريي؛ لرزوله يف  ( 2)
، وماا يف زمه  ثمان، سمجب ال ي اّب ه الربمجب يف زمه الريب محري، وهمج اوه أرت الرجاشي، وهمج ال ي قتل األ

 .448، تقميب الته يب ص4/71وقيل: ول يف زمه م اوية و د اخلمسني. ا ظم: أسد الغاوة 

، 471 /2(، 2243أرمجه أومج باوب يف الرالق، حب فيمه أسككككككبم و رده أكثم مه أرو  أو أرتان، )( 3)
، واوه ماجة يف 49 /5(، 1129يف المجل يسككككككبم و رده أرتان، )والمم ي يف الركاح، حب ما جا  

. وحسككككككككره المم ي، وقال األلباين إ ه 463 /2(، 1951الركاح، حب المجل يسككككككككبم و رده أرتان، )
 .12 /7، وجزم وتحسيره يف صحيخ أيب باوب 335 /6حمتمل لبحسه، كما يف ا روا  

ك ب وه  ممو الثقهي، أسبم و د فتخ مكة، وهمج أحد وجمجه  قيف   همج نيالن وه سبمة وه مِ تّ ب وه مالك وه ( 4)
، ا صاوة 4/43. ا ظم: أسد الغاوة ومقّدميهم، وممه وفد  به كسمى. تمجيف  رم رالفة  مم وه اخلراب 

5/253. 

، واوه ماجة 48 /5(، 1128المم ي يف الركاح، حب يف المجل يسككبم و رده  شككم  سككمجب، ) أرمجه( 5)
 ، والبه  أليب  يسكككه،464 /2( 1953اح، حب المجل يسكككبم و رده أكثم مه أرو   سكككمجب، )يف الرك

 و قل األلباين  ه ا مام أمحد والبشاري وأيب زر ة إ الل ه ا احلديت ح رسككككككككككككككال، ولكره صككككككككككككككححه
 . 291 /6 مبجممجع طميقيه. ا ظم: إروا  الغبيل

= 
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 ْبَنَتُ   ردَّ رسَََول  هلل ))قال:   -رضككككككككككككككي هللا  رهما-ا رواه  بد هللا وه  باسم -4

َنبَ  َعاصِ  (1)َزْي ًئا.  ال ب د بي           (2)َه مى أمِب   ْل ْحِدْث شَََََْي ْلأموَِّلذ لمْم ُي بالن كماِح  

. ((: بعد سََنت (4)يف ٍديث : بعد سََت  سََن ذ و ال  حلسََي بي ه   (3)ه ةو
 .(5)الرسائيأرمجه األرو ة إال 

هلنال   به الركاح األول، وهمج بليل  به صحة  فه ه األحابيت بالة  به إقمار الريب 
 ه  أ كحة الكهار، وأ ه ال ي ترب يف أصككل أ كحتهم شككموط ا سككالم، ل دم اسككتهصككال الريب 

 .(6)كيهية  قدهم، وه ا إهاع وتمجقيف

                                 
، وأول مه  بد املربب القمشية، اهلامشية، وهي أكرب وراته  حممد وه  بد هللا وه هي زيرب ورت سيد ولد  بم  ( 1)

تزّوج مرهّه، ولدْا قبل الب ثة مبدب، قيل:  شم سرني، وتزّوجها اوه رالتها أومج ال اص وه الموي  ال بشمي، وأّمه هالة 
 .8/152صاوة ، ا 6/130أول سرة مثان مه اهلجمب. ا ظم: أسد الغاوة  -رضي هللا  رها–ورت رمجيبد. تمجفيت زيرب 

همج أومج ال اص وه الموي  وه  بد ال زى وه  بد مشس وه  بد مراف وه قصي القمشي، ال بشمي، صهم رسمجل هللا  ( 2)
  ،به اورته زيرب، وأّمه هالة ورت رمجيبد أرت ردجية ألويها وأمها. قيل: اته لقي ، وقيل: هشيم، وقيل: مهّشم 

ومصافيا له، أسبم قبيل فتخ مكة أول السرة الثامرة، وتمجيف سرة ا ريت   مصاحبا لمسمجل هللا واألكثم لقي . وكان 
 .7/206، ا صاوة 5/185 شمب. ا ظم: أسد الغاوة 

همج حممد وه  ممو وه المازي، أومج نّسان ز  ِكْيج،  قة مه ال اشمب، ماا يف  رم سرة أرو ني ومائتني أو اليت و دها.  (3)
 .499ا ظم: تقميب الته يب 

ا مام احلاف  احلسه وه  بي وه حممد اهل  ، أومج  بي اخلالل احل ْبمجاين،  زيل مكة،  قة حاف ، له تصا يف. مه  همج (4)
 .162احلابية  شمب، ماا سرة ا رتني وأرو ني ومائتني. ا ظم: تقميب الته يب 

، 468 /2(، 2240أرمجه أومج باوب يف الرالق، حب إىل مىت تمّب  بيه اممأته، إذا أسككككككككككككككبم و دها؟ )( 5)
، واوه ماجة 65 /5(، 1141والمم ي يف الركاح، حب ما جا  يف الزوجني املشمكني يسبم أحدمها، )

، والبه  أليب باوب. قال 495 /2(، 2009يف الركاح، حب الزوجني يسككككككككككككككبم أحدمها قبل اشرم، )
شككي  يف الباب،  المم ي: ) ه ا حديت ليس إبسككرابه أبس...( و قل اخلرايب  ه البشاري أ ه أصككخ

كما يف م اي السكككره هبامش أيب باوب، وصكككححه األلباين ودون ذكم السكككرني، كما يف صكككحيخ أيب باوب 
7/ 10. 

 .23 /12ا ظم: التمهيد ( 6)
= 
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دهم ي  بربككه قر ككا، وي  همق : وهمج أن الكهككار لمج تماف مجا إليرككا و ككد  قككمن املعقول -5
 .(1)ويرهم، وإذا أسبممجا أقمرههم، والهاسد ال يرقبب صحيحا، وال يقّم  بيه

 : الترجيح
همج القمجل الثاين، وذلك لقمجب أبلتهم، وا تضابها  -ال ي يمّجخ يف ه ه املس،لة وهللا أ بم

ممجا مه حني وزوغ مشس حبالة ا هاع يف  بمجا أ كحتهم فيما لمج أسكككككككبما م ا، وألن ال يه أسكككككككب
ي يرقل  ه أهل ويت أهنم جّدبوا أ كحتهم ورميق صككككككككككككككحيخ وال  ا سككككككككككككككالم إىل وفاب الريب 

 .(2)ض يف، ولمج كا ت لقضت ال ابب ورقبه
ك لا؛ فإن والية  )): -رمحه هللا-(3)قال القمايف وا بم أن قمجلرا: أ كحة الكهار فاسكككككككدب م شكككككككْ

ليسككت شككمطا يف ال قد حىت  قمجل: ال تصككّخ شككهابهتم  الكافم لبكافم صككحيحة، والشككهابب  رده
 .(4)((لكهمهم... فيربغي التهصيل، أما القضا  حلبرالن  به ا طالق فال

والظاهم أ ه ال حيتاج إىل تهصيل يف ذلك أصال م   بمجا األ كحة اليت سبقت ا سالم، 
وي  -رضككككي هللا  رها– به  كاحه خبدجية   به تبك األ كحة، ول  بت الريب  وأقّم الريب 

يرقل جتديد ل قٍد، ولمج كان لرقل؛ فإّن الدوا ي تد مج إىل  قل مثل ذلك، فبما ي يكه ذلك بّل 
  به أّن تبك األ كحة صحيحة شمً ا. وهللا ت اىل أ بم.

 املطلب العاشر: الوالية يف النكاح
ن إىل المجال، املمأب ضكككك يهة يف  هسككككها، وهقصككككة يف  قبها، كثريب  مجاطهها، شككككديدب امليال

نري مبالية حل مجاقب، وال م تربب حملصككككككككككاحل واملهاسككككككككككد، وه ا الغالب األ ّم يف شكككككككككك،هنّه، والكثري 
                                 

 .256 /3، مغ  احملتاج 150 /7روضة الرالبني ( 1)

 وما و دها. 412 /3ا ظم: فتخ القديم ( 2)

وه أيب ال ال  إبريس وه  بد الممحه وه  بد هللا الصرهاجي، القمايف، املصمي، شهاب الديه، أومج ال باس، أمحد  ( 3)
ا مام ال المة، وحيد بهمه، وفميد  صمه، شيخ الشيمجل، و مدب أهل التحقيق والمسمجل، ا تهت إليه رمسة الهقه  به 

ف التآليف البدي ة البار ة، م هب مالك. أر   ه ال ز وه  بد السالم، وال المة حممد وه  ممان الشميف الكمجكي. ألّ 
مرها: ال رريب يف الهقه، والترقيخ وشمحه يف األصمجل، وكتاب األمرية يف إبران الرية، والهموق ونريها. تمجيف يف هابى 

 .189، شجمب الرمجر الزكّية 128اشرمب سرة أرو  ومثا ني وستمائة. ا ظم: الديباج ص

 .326 /4ال رريب ( 4)
= 



 االختيارات الفقهّية لإلمام أبي العّباس القرطبّي في غير العبادات

 41 

يف أّن األفضكككل  -رمحهم هللا–امل موف مه أممهّه، وحلهظها وحه  مصكككاحلها، ي اتبف ال بما  
مجا يف اشككككككككككككككماط ه ه أن يبي  كاحها رجل رشككككككككككككككيدا، ووّ  يقدّ ر األممجر حّق قدرها، وإمنا ارتبه

المجالية، و رد فقدها يف صكككحة أو ورالن الركاح، ف هب ههمجر أهل ال بم إىل أّن المجالية شكككمط 
-رمحهم هللا (4)،وارتاره أومج ال باس(3)، واحلراوبة(2)، والشاف ية(1)يف الركاح، وهمج م هب املالكية

. 
الكتاب والسكككككرة،  به صكككككحة م هبهم أبلة مه  –رمحهم هللا –وكان مه احلجة لبجمهمجر 

 وامل قمجل.
 :أما أدلة الكتاب فآايت منها

 قمجله ت اىل:  -1                        

             ( :232سمجرب البقمب اشية). 
واالسككككتدالل هبا مه وجهني:  ))يف االسككككتدالل هب ه اشية:  -محه هللا ت اىلر –قال القمطيب 

: ت بيق واثنيهما: هنيه  ه ال ضككككككل، فبمجال أّن له مدرال يف المجالية ملا صككككككّخ له ال ضككككككل. أحدمها
 .(5)((الرهي  ه ال ضل  به تماضي األزواج حمل موف، فإن ي يماضمجا وه فببمجّ  ال ضل

2-                       ( :32سمجرب الرمجر اشية). 

وجه االسككككككككككتدالل هبا: أ ّه ررابا لألوليا  والسككككككككككابب حل قد  )): -رمحه هللا–قال القمطيب 
  به مه يكمجن  بيهم، وقد سكككككككككككككمّجى ويرهما حخلراب، فكما أ ه ال ير قد الركاح  به أمة الغري

                                 
 .336، الثمم الداين 4 /2، الهمجاكه الدواين 225، القمجا ني الهقهية 1034 /3س ا ظم:  يمجن افال( 1)

 .198 /3، مغ  احملتاج 152 /9، البيان لب مماين 57 /11ا ظم: احلاوي ( 2)

 .71 /7، م مج ة أو  الرهه 66 /8، ا  صاف 223 /4ا ظم: الكايف الوه قدامة ( 3)

فقكالمجا إن المجالية يف الرككاح  دب ال شككككككككككككككمط،  -رمحهم هللا– . ورالف احلرهيكة115 /4ا ظم: املههم ( 4)
وضكككّ همجا األحابيت المجاربب يف الباب، أو أوَّلمجها أتويالا لتراسكككب م هبهم، كما رالف باوب الظاهمي 

يف الثيب ف،جاز إ كاحها  هسكككككككككها مه نري و  ورالهه اوه حزم. ا ظم: تتصكككككككككم ارتالف  -رمحه هللا–
 .401 /4، االست كار 18 /11، احملبه 155 /4، رب احملتار 10 /5 ، املبسمجط247 /2ال بما  

 .116 /4املههم ( 5)
= 
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إال ومجالية سككككيّ دها، فك لك ال ير قد  كاح احلمّب إال إبذن ولّيها؛ ضككككموب التسككككمجية وني الرّكمْجِ نْي  يف 
 .(1)((اخلراب، وهمج واضخا جداا

إْذ لمج  )): ول اخلراب ممججَّها لألزواج. فجمجاوه أّن الصككككحيخ أ ه رراب لألوليا ، فإن قيل
 ت األلف لبمجصكككككككككككككككل، ويف ه ا بليلا  به أّن املمأب أراب األزواج لقال: )واْ ك حمجا( وغري مهٍز، وكا

 .(2)((ليس هلا أْن تك ْرك ِخ  هسها وغري و ّ 
 :وأما من السنة فأحاديث منها

ٍَقُّ ))قككال:  أن الريب  -رضككككككككككككككي هللا  رهمككا–مككا رواه  بككد هللا وه  بككاس  -1  لي ُم أ

 .(3).أرمجه مسبم((اُتَهابَنْفِسها ري َوِلي َهاذ و ْلِبْكُة ُتْسَتْأَيُنذ وإْيُنَها ُصَ 
 :وجه االستدالل  ذا احلديث

تدّل  به االشكككمان يف  (أف ل)أ بت حقا لبمج  يف الركاح، ألّن صكككيغة  : أن الريب أوال
 ، فج ل األمّي أحّق ورهسها مه وليها، والبكم خبالفها حملههمجم.(4) شي  مما وق ت فيه املهاضبة

 يكه له حّق يف إ كاحها، ملا كان لتسكككككميته وليا م ىن تاه وليا، ولمج ي : أن الريب اثنيا
 .(5)مههمجم

ال نكاح )) : قالت: قال رسككككمجل هللا -رضككككي هللا  رها-ما روته أم املنمرني  ائشككككة -2

 .(6). أرمجه اوه حبان والبيهقي((إال بول ذ وشا دي هدل

 وه ا احلديت  اد يف حمّل الرزاع، فال ي دل  ره.

                                 
 .115 /4املههم ( 1)

 .218 /12اجلام  ألحكام القم ن  (2)

 .207 /9(، 3461صحيخ مسبم، حب استئ ان الثيب يف الركاح حلررق، والبكم حلسكمجا، )( 3)

 .115 /4املههم ( 4)

 .402 /4ا ظم: االست كار ( 5)

 سبق  مجيه يف مس،لة حكم ا شهاب  به الركاح.( 6)
= 
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أيُّ ا  ْرَةأة  َنكمَحْت )):  قالت: قال رسكمجل هللا  -  رهارضكي هللا–ما روته  ائشكة  -3

ٍُها باطٌلذ  نكاٍها باطٌلذ  هْن َدَخَل بها   ٍُها باطٌلذ  نكا بَغْيِة  ُيِن َوِلي َها  نكا

ََُّْ عماُن ول ُّ رْي لما ول َّ    َََتَجُةو   السَ َََْتَحلَّ ِرْي  مْةِجَهاذ  هِن  شَ   ها  ملهة مبا  سَ

 .(1)ة إال الرسائي.أرمجه األرو ((ل 

حكم  به الركاح ودون إذن المج  حلبرالن، وه ا  : أن الريب وجه االسهههههههههتدالل منه
مه أقمجى احلجج، وأظهم الرباهني، وأوضخ األبلة، يف اشماط المج  يف الركاح، وأ ه ال يصّخ إال 

 وه.
ا املمأب : إن احلديت حكم حلبرالن إذا كان الركاح ودون إذ ه، فإن  قدفإن قال قائل

  .(2)إبذن وليها صخ الركاح مبههمجم احلديت
ال نكاح إال )): إن ه ا املههمجم يبربه املرظمجم، فقد  ا احلديت السكككككككككككاوق  به أْن قيل له

، وإمنا رمج الرّا تمج الغالب؛ إذ الغالب أهنا ال ت قد واملنطوق مقدم على املفهوم. ((بول 
 .(3)همجمهالركاح إال وغري إذن وليها، فال ي ترب مه

 :وأما من املعقول فأدلة منها
أن طباع الرسككا  التسككمع وامليل إىل المجال، فبمج ج ل ال قد إليهه، لتسككّم ه مه نري  -1

مما اب كها ب، وال ح  يف  اقبته، ويف ذلك ضكككككككككككككمر  بيهه و به أوليائهه، فمر ه 
 .(4)مه ذلك

                                 
، والمم ي يف الركاح، حب ما جا  391 /2(، 2083أرمجه أومج بوب يف الركاح، حب يف المج ، )( 1)

(، 1879، واوه مككاجككة يف الركككاح، حب ال  كككاح إال ومج ، )12 /5(، 1102ال  كككاح إال ومج ، )
 .243 /6حه األلباين يف ا روا  والبه  أليب  يسه، وحسره، وصح

ه ا قمجل و ض أهل ال بم: كاوه سكككرييه، والقاسكككم وه حممد، واحلسكككه وه صكككاحل، وأيب يمجسكككف يف أحد ( 2)
، 345 /9، املغ  7 /3، املبسككككككككمجط 22 /1أقمجاله، وحممد وه احلسككككككككه. ا ظم: ا شككككككككماف الوه املر ر 

 .209 /9و سبه الرمجوي إىل أيب  مجر كما يف شمحه ملسبم 

 .346 /9املغ  ( 3)

 .687 /2ا شماف لبقاضي ( 4)
= 
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تها وميبها إىل أن ال بة يف مر ها: صككككككيا تها  ه مباشككككككمب ما يشكككككك م ومجقاحتها، ور مج  -2
 .(1)المجال، وذلك يرايف أهل الصيا ة واملمو ب

 
 

 

                                 
 .346 /9املغ  ( 1)
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 املطلب احلادي عشر: ترتيب األولياء
ارتبف القكككائبمجن حشككككككككككككككماط المج ، هكككل يكتهه ومججمجب أي و ، مه نري مما كككاب المجاليكككة 

ة اخلاصة اخلاصة  به مماتبها أّوال؟ ف هب اجلمهمجر مه أهل ال بم إىل أ ّه ال وّد مه مما اب المجالي
، (2)، والشكككككككككككككككاف ية(1) به مماتبها، فإن فقدا رج  لبمجالية ال امة، و به ه ا م هب املالكية

 .-رمحهم هللا ت اىل -(4)، وارتاره القمطيب(3)واحلراوبة
  به م هبهم أببلة مرها: -رمحهم هللا-استدل اجلمهور

نكحت  أميا  رةأة)):  قالت: قال رسكككمجل هللا  -رضكككي هللا  رها-حديت  ائشكككة -1

بغري وليها  نكاٍها باطلذ  نكاٍها باطلذ  نكاٍها باطلذ  هن دخل بها                     

ََ عان ول  ري ال ول     ََتجةو   السَ ََتحل ري  ةجهاذ  هن  شَ   ها  ملهة مبا  سَ

 .(5).أرمجه األرو ة إال الرسائي((ل 
 واالستدالل به من وجه :

ََتجةو )):  أّن قمجله أحدمها:  مأب كّل مسككككككككبم، ألّن ما   مه أن يكمجن وّ  امل (( هن  ش
مما اب اشككككككككتجار هي  مه أسككككككككبم مه الراس حمال، فصككككككككخ أ ه  ىن قمجما تصككككككككمجصككككككككني ميكه أن 

 يف  كاح املمأب، ال حّق لغريهم يف ذلك. (6)يشتجموا

                                 
 .2/420،  قد اجلمجاهم الثميرة 231ا ظم: الكايف الوه  بد الرب ( 1)

 .164 /9، البيان لب مماين 544 /7ال زيز ( 2)

 .66 /4، مرتهه ا راباا 255 /4الكايف الوه قدامة ( 3)

فقال: يكتهه ومج  أي و   -رمحه هللا–ذلك أومج  مجر مه الشاف ية  . ورالف يف4/119ا ظم: املههم ( 4)
 .4/119، املههم 11/18، احملبه 4/397، االست كار 1/23كان. ا ظم: ا شماف الوه املر ر 

 تقدم  مجيه يف مس،لة المجالية يف الركاح.( 5)

 .18 /11ا ظم: احملبه ( 6)
= 
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س عان ول  ري ال ول  ل  )): قمجله  الوجه الثاين: يقتضككككي تقدمي والية القماوة  به  (( ال
، مث ملككا  ّا  به أن (1)تكمجن مقككدمككة  به واليككة الككديه واليككة السككككككككككككككبرككان، ومه حب أوىل أن

السككبران و  مه ال و  له، كان وياه أن املماب تصككمجصككمجن، وهم قماوة املمأب، وإال لكان حماال أن 
 .(2)ال يمججد هلا و 

ال تنكح  ملةأة إال  ))قال:   ه  مم وه اخلراب  (3)ما رواه سكككككك يد وه املسككككككيب -2

 .(4)((ي ري أ  هاذ أو  لس عانبهين وليهاذ أو يي  لةأ

أو ذي  -أقمب األوليا  إليها -وه ا األ م م راه، أن الركاح ال يصككككككككككككككخ إال إبذن المج ، 
أو السكككبران. و)أو( هرا  به المتيب ال  به التشيري،  - صكككبتها أولمج المأي-المأي مه أهبها، 

 .(5)تمجفيقا وني األ م ووني احلديت الساوق
 بار الصغرية على النكاح من غري األباملطلب الثاين عشر: إج

إذا زوجها - به أن إ كاح األب اورته الصككككككككككككككغريب البكم جائز-رمحهم هللا-أه  أهل ال بم
 ، ومسترد ه ا ا هاع همج الكتاب والسرة:(6)وكهن

                                 
 .119 /4املههم ( 1)

 .19 /11ا ظم: احملبه ( 2)

همج ا مام اجلبيل، أومج حممد س يد وه املسيب وه حزن وه أيب وهب وه  ممو القمشي، املشزومي، التاو ي، إمام  ( 3)
التاو ني، وهمج أحد الهقها  السب ة حملديرة، ولد س يد لسرتني مضتا مه رالفة  مم وه اخلراب، وقيل: أرو  سرمجاا، 

يب وقاص ونريهم، و ره ها اا مرهم  را  وه أيب رحح، ورأى  مم وت  مره، ومه  ثمان، و بي، وس د وه أ
، وكان زوج اورته. تمجيف سرة  ال  وتس ني، وحممد الباقم، و ممو وه بيرار. وكان أ بم الراس حبديت أيب هميمب 

وقيل: أرو  وتس ني، وكان يقال هل ه السرة سرة الهقها  لكثمب مه ماا فيها مه الهقها . ا ظم: طبقاا الهقها  
 .1/212، هت يب األتا  والبغاا 39لبشريازي ص

، 76 /2(، 1137األمي يف أ هسككككككككككككككهما، )رواه مالك يف املمجط،، يف الركاح، حب اسككككككككككككككتئ ان البكم و ( 4)
 .7/111والبيهقي يف السره الكربى 

 .393 /4ا ظم: االست كار ( 5)

، البيان لب مماين 402 /4ار ، االسككككككت ك27 /1، ا شككككككماف له أيضككككككا 103ا ظم: ا هاع الوه املر ر ( 6)
. كبهم  قبمجا ا هاع. وقد  قل اوه حزم اخلالف فيه  ه 120 /4، املههم 398 /9، املغ  178 /9

= 
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 :فقمجلككه ت ككاىل أمهها الكتههاب                        

            :(.4سمجرب الرالق )اشية 

مه اشية الكممية: أن هللا ت اىل ج ل لبمرّبقة قبل احمليض  دب، وال دب  وجه االسههههههتدالل
 .(2)، وإذهنا نري م ترب لصغمها(1)ال جتب إال  ه فماق يف  كاح صحيخ

ََول  هلل ))قالت:  -رضكككككككي هللا  رها- ائشكككككككة: فحديت وأما من السهههههنة  َتَزوََّجِن  رس

 .(3).متهق  بيه((ِلِست  ِسِنَ ذ َوَبَنى ِب  وأنا ِبْنُت ِتْسِم سن 
األب جيرب البكم  وهكك ا احلككديككت مسككككككككككككككترككد ا هككاع  به أنّ  )): -رمحككه هللا-قككال القمطيب

((الصغريب  به الركاح...
(4). 

، ف هب ههمجر أهل ال بم (والية ا جبار)ه يف ه ه المجالية وارتبهمجا يف إحلاق نري األب و
 ، واحلراوبة(5)إىل أ ه ال جيرب البكم الصككككككككككككغريب  به الركاح إال األب فق ، وه ا م هب املالكية 

 .-رمحهم هللا-(7)، وهمج ارتيار أيب ال باس القمطيب(6)

                                 
 . 238 /9، وتب ه احلاف  اوه حجم يف فتخ الباري 20 /11اوه شربمة يف احملبه 

 .178 /9، البيان لب مماين 718 /2امل مج ة ( 1)

 .398 /9املغ  ( 2)

(، ومسبم يف الركاح، حب 3896 ائشة، ) مجه البشاري يف مراقب األ صار، حب تزويج الريب أر( 3)
 .210 /9(، 3464تزويج األب البكم الصغريب، )

 .210 /9، وا ظم شمح الرمجوي  به صحيخ مسبم 120 /4املههم ( 4)

 .278 /2ل ، جمجاهم ا كبي415 /2،  قد اجلمجاهم الثميرة 1043 /3ا ظم:  يمجن افالس ( 5)

 .57 /8، ا  صاف 224، اجلام  الصغري أليب ي به 24 /8ا ظم: ا فصاح ( 6)

جيمجز ذلككك لكككل األوليككا ، فككإن كككان المج  أح أو  ه. واملشككالهمجن  به قمجلني: األول: أ ككّ 120 /4املههم ( 7)
–ا م هب احلرهية جدا، ي يكه هلا اخليار و د الببمجغ، وإن كان نريمها  بت هلا اخليار و د الببمجغ، وه 

، والقمجل الثككاين: جيمجز لألب واجلككد فق ، بون نريمهككا مه األوليككا  تزويج الصككككككككككككككغريب، وهكك ا -رمحهم هللا
، البباب يف 171-169 /4، رّب احملتار 213 /4. ا ظم: املبسكككككككككككمجط -رمحهم هللا–م هب الشكككككككككككاف ية 

 .72 /7لرجم المجهاج ، ا53 /7، روضة الرالبني 537 /7وما و دها، ال زيز 11 /2شمح الكتاب 
= 
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 ومن األدلة للجمهور على  لك:
ُتسَََْتْأرَُة  ْلَيِتيَ ُن يف )): ال: قال رسكككككمجل هللا ق -رضكككككي هللا  ره-ما رواه أومج هميمب -1

.أرمجه أومج باوب ((َنْفسَََََِهاذ  هْن سَََََكمَتْت  مُهَو إْيُنَهاذ وإْن أَبْت   ما َجَو َز ه ْيَها       
 .(1)والمم ي

 لي ُم )):  قال: قال رسككككككككككمجل هللا  -رضككككككككككي هللا  رهما-ما رواه  بد هللا وه  باس -2

ٍَقُّ ِبَنْفِسها ِرْي َو  .(2).رواه الرسائي((ِلي َهاذ و ْلَيِتي ُن ُتْسَتْأَرُةذ وإْيُنها ُصَ اُتَهاأ

أمم حسكككتئمار اليتيمة، وهي اليت ماا أومجها،  مه احلديثني: أن الريب  وجه االسههتدالل
 .(3) وه ا األمم  اّم، فيبقه  به  ممجمه يف اجلّد ونريه مه األوليا 

ريه، ف،شككبه سككائم ال صككباا، وهب ا فارق األب، : أّن اجلّد يد  ومجالية نمن املعقول -3
 .(4)فإ ه يد  وغري واسرة 

أّن األب اتّا مبزيد فمط يف الشككككككهقة، واالجتهاب يف طبب املصككككككبحة، ما ال يمججد  -4
 .(5)يف نريه نالبا، وه ا فارق ما   مه ا حلاق

                                 
، والمم ي يف الركاح، حب ما 396 /2(، 2093سككككككككككره أيب باوب يف الركاح، حب يف االسككككككككككتئمار )( 1)

حديت  هميمبحديت أيب  )). قال أومج  يسككككككه: 21 /5(، 1109جا  يف إكماه اليتيمة  به التزويج، )
 .233 /6، وحسره األلباين يف ا روا  ((صحيخ حسه

، وصححه األلباين يف 392 /6(، 3261 الركاح، حب استئ ان البكم يف  هسها، )سره الرسائي يف( 2)
 .427 /2صحيخ الرسائي 

، وا ظم تقميم اخلرايب هل ا امل ىن يف م اي السكككره هبامش 403 /9، املغ  689 /2ا شكككماف لبقاضكككي ( 3)
 .2/396أيب باوب 

 املصدران الساوقان.( 4)

 .120 /4املههم ( 5)
= 
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 املطلب الثالث عشر: مقدار الصداق
، وارتبهمجا يف أقبكّكه  به (1) ألكثم الصكككككككككككككككداق  به أْن ال حككدّ  -رمحهم هللا-أه  ال بمككا 
  ال ة أقمجال مشهمجرب:
داق رو  بيرار، أو  ال ة باراهم أو ما يسككككككككككككككاوي أحدمها. وه ا  القول األول: أقّل الصككككككككككككككّ

 .-رمحه هللا-(3)، وارتاره أومج ال باس القمطيب(2) م هب املالكية
داق بيرار واحد، أو  شككككككككمب براهم، و  القول الثاني: -(4) ه ا م هب احلرهيةأقّل الصككككككككّ

 .-رمحهم هللا
 رمحهم هللا.(6)، واحلراوبة(5)ال حّد ألقّبه، وه ا م هب الشاف ية القول الثالث:
 يمج  سبب اخلالف إىل أمميه: سبب الخالف:

ا مه األ مجاض ي ترب فيه الماضكككككي حلقبيل أو أحدمها داق وني أن يكمجن  مجضكككككً : تمبُّب الصكككككّ
، ووني أن يكمجن  بابب فيكمجن منقتا. وذلك أ ه مه جهة أ ه ميبك الكثري، كاحلال يف البيمج اا

وه  به املمأب مراف ها  به الدوام يشككككككبه ال مجض، ومه جهة أ ه ال جيمجز الماضككككككي  به إسككككككقاطه 
 يشبه ال بابب.

: م ارضكككككككككككة القياس املقتضكككككككككككي لبتحديد ملههمجم األ م ال ي ال يقتضكككككككككككي والسههههههههبب الثاين
 .(7)التحديد

                                 
، واوه  بد الرب يف 750 /2هاع ه  مه أهل ال بم مرهم القاضككككككككككككككي  بد المجهاب يف امل مج ة  قل ا ( 1)

يف املغ   - قال  ه اوه  بد الرب-، واوه قدامة 370 /9، وال مماين يف البيان 409 /4االسككككككككككككككت كار 
10/ 100. 

 .337، الثمم الداين 229، القمجا ني الهقهية 3/1271ا ظم: وداية افتهد ( 2)

 .130، 129، 94 /4ا ظم: املههم  (3)

 .15 /2، البباب لبميداين 561 /2، ودائ  الصرائ  317 /3فتخ القديم ( 4)

 .249 /7، روضة الرالبني 369 /9، البيان لب مماين 11 /12احلاوي  (5)

 .229 /8، ا  صاف 99 /10، املغ  164 /8ا ظم: ا فصاح ( 6)

 .455 /3اهج التحصيل و تائج لرائف الت،ويل ، مر1272 /3ا ظم: وداية افتهد ( 7)
= 
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 :األدلة
 :حاب القول األولأدلة أص

قياس الصككككككككككككداق  به  صككككككككككككاب القر  يف السككككككككككككمقة، جبام  أن كال مه ال ضككككككككككككمجيه  -1
 .(1)املستباحني حممم حبّق هللا ت اىل، وال يستباحان إال مبال 

أن املهم حقد هلل ت اىل يف الركاح، ودليل أهنما لمج تماضككككككككككككككيا  به إسككككككككككككككقاطه ي جيز،  -2
 .(2)ا وحقمجق هللا ت اىل مقّدرب كالزكاب والكهارا

: أن قياس وتوضهههههههي   لكه ان القياسككككككككككان حلهمق يف األول، وحملر  يف الثاين،  ونوقش
املهم يف الركاح  به القر  يف السككككككككمقة، قياس م  الهارق، فالقر  اسككككككككتباحة  به وجه ال قمجوة 

، واملهم  مجض ال (3)واألذى و قا ربقه، والركاح اسككككككككككككككتباحة  به وجه الب ب واملمجبب، فافمقا
 .(4)فقياسه  به سائم األ مجاض أوىل قمجوة 

وأما قياسكككه  به ال باباا، وأن ال باباا منقتة، فا مض  بيه حملر ، وذلك أ ه قد يبهه 
 .(5)يف الشمع مه ال باباا ما ليست منقتة، ول المجاجب فيها أقّل ما يرربق  بيه االسم

ا ما  مله ي جيد أن هللا ت اىل ملا اشكككككككمط  دم الرمجل يف  كاح ا ما ، ف،حح  كاح  -3
 (6)طمجال، بل ذلككك  به أّن الرمجل ال جيككده كككّل الرككاس، ولمج كككان الهبس   والككدا ق

 .(7)والقبضة مه الش ري وحنمج ذلك، ملا  دمه أحد

                                 
 .129 /4، املههم 714 /2، ا شماف لبقاضي 750 /2ا ظم: امل مج ة ( 1)

 ا ظم: املصابر الساوقة.( 2)

 .1273 /3ا ظم: وداية افتهد ( 3)

 .100 /10ا ظم: املغ  ( 4)

 .1273 /3وداية افتهد ( 5)

 .314الرهاية يف نميب احلديت واأل م مابب: )ب ق(. ص  الدا ق: سدس الديرار والدرهم. ا ظم:( 6)

 .412 /4االست كار ( 7)
= 
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أبن ه ا ليس وشككككككككككككككي ، ألهنم ال يهمّقمجن يف مبب  أقّل -رمحه هللا-وانقشههههههههههه ابن عبد الر
رمجل يف  كاح احلمائم بون ا ما ، وهم ال جييزون الصداق وني صداق احلمب واألمة، وإمنا شمط ال

 .(1) كاح األمة أبقل مه رو  بيرار، كما ال جييزون  كاح احلمب أبقل مه رو  بيرار
 :أدلة أصحاب القول الثاني

ال رهة أ ّل ري ))قال:   ه الريب  -رضككككككككي هللا  رهما-ما رواه جاوم وه  بد هللا  -1

 .(3)والبيهقي  (2)أرمجه الدار قر   ((هشةة در  م

وه ا احلديت ال يصككككككككككبخ لالحتجاج، فإن أهل احلديت يضككككككككككّ همج ه، مث همج م  ضكككككككككك هه  
 م ارض لألحابيت الصحيحة المجاربب يف ه ه املس،لة، فهمج حديت مركم. وهللا أ بم.

أرمجه  ((ال يكون صد ق أ ل ري هشةة))قال:  ما روي  ه  بي وه أيب طالب    -2
 .(4)الدار قر  

 .(5)االرتالف يف املقدار وجب األر  حملتيّقه وهمج ال شمب أ ه ملا وق  -3

                                 
 .413 /4املصدر  هسه ( 1)

. وقال: مبشككم وه  بيد ممون احلديت، أحابيثه ال 358 /4سككره الدار قر  يف الركاح، حب املهم، ( 2)
 يتاو   بيها.

، وض هه أيضا مببشم. و قل تض يهه 7/240 ق، حب ما جيمجز أن يكمجن مهما،السره الكربى يف الصدا( 3)
 ه الشكككككككاف ي وأمحد والثمجري، وك ا ضككككككك هه ححلجاج وه أرطاب، وهمج ممه ال حيتج وه. وقال احلاف  اوه 

 ((مه أهككل ال بم ححلككديككت ال يثبتككه أحككدا حككديككت ...فال م ىن هلككا؛ أل ككه  )) بككد الرب يف هكك ا احلككديككت: 
 .39 /1إ الم املمجق ني يف اع  به ورال ه ، و قل اوه القيم ا ه413 /4االست كار 

 .2/62وأشككككككار اوه حجم إىل ضكككككك هه يف الدراية  ،4/360سككككككره الدار قر  يف الركاح، حب املهم،  ( 4)
وض هه الشيخ ش يب األرهبوط حال قراع وني  بي ووني حممد الباقم،  وذكمه اوه جزم مه طميق باوب 

واية  ه  بي حطبة، ألهنا  ه باوب وه يزيد األوبي وهمج يف األوبي  ه الشككككككك يب  ه  بي، مث قال: الم 
 .49 /11ناية السقمجط...مث هي ممسبة؛ ألن الش يب ي يسم  مه  بي شيئا. احملبه 

 .562 /2ودائ  الصرائ  ( 5)
= 
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أبن رالف احلرهية يف ه ه املسككككككككك،لة، تنبي مما اته إىل المجقمجع يف رالف  رم،  ويناقش
، ومها (2)، ومرهم مه ج به مخسككككككككككككككني برمها(1)فإن مه ال بما  مه ج ل أبىن املهم أرو ني برمها
لككك أن قمجهلم تككالف لظمجاهم سككككككككككككككره ًثوتككة. قككال أكثم مه أقبككه  رككد احلرهيككة، مث أضككككككككككككككف إىل ذ

ملما كاب اخلالف )): "اخلروج من اخلال  مسههههههههههتحب"حتكت قكا كدب  -رمحكه هللا-(3)السككككككككككككككيمجطي
: أن ال االف سككككككككككككككرة ًثوتة... الثاين: أن ال يمجق  مما اته يف رالف  رم... أحدهاشككككككككككككككموط:
 .(4)((: أن يقمجى مدركه حبيت ال ي د ههمجبالثالث

 :أدلة القول الثالث
ََوِل  هلل )) قال: ما رواه سككككككككهل وه سكككككككك د السككككككككا دي  -3 ذ جاءِت  ْرَةأمٌة إىل رس

ذ  صعََّّد    قالت: يا رسوَل  هلل! ِجْئُت أَ ُب لك نفس !  نظَة إليها رسول  هلل    

ََيًئاذ   َََ ذ    َّا رأِت  ملةأُة أن  مل َيْقِض  يها ش َََوََّبُ ذ ثم طْأطأم رأس  لنَّظَة  يها وص

َسْتذ  قام ر  سوَل  هلل! إْن لمْم َيُكْي لك بها ٍاَجٌن     َج م ْصَحاِبِ   قال: يا ر ُجٌل رْي أ

 قال: لما! و هلل يا رسََََوَل  هلل.     (( مَهْل ِهْنَدكم ِرْي شَََََْ ء ؟    )) مَزو ْجِنيَهاذ  قال:   

 هلل  َذَ َب ثمَّ َرَجَمذ  قال: لما و((  ْيَ ْب إىل أْ ِ كم  اْنُظْة  مَهْل َتِجُد َشْيًئا؟ )) قال: 

ََول  هلل   ََيئا!  قال رس ٍَِديد  : )) را َوجدت ش  َذَ َب ثمَّ  (( ْنُظْة ولمْو َخاَتً ا ِرْي 

ٍَديد ذ ولمِكْي  ذ  إز ريذ  ال:  َرَجَمذ  قال: لما و هلل يا رسول  هلل! ولما خاَتٌم ِرْي 

ََول  هلل   ََُْفُ ذ  قال رس َََْهٌل: َرا لمُ  ِرَد ٌء   َها ِنص َََْنُم  : )) س بهز ِركم؟ إْن َرا َتص

                                 
، 11/49، احملبه 4/413، واالسككككككككككككككت كار 3/1137همج قمجل الرش ي رمحه هللا كما يف  يمجن افالس ( 1)

 .10/99واملغ  

همج قمجل سكك يد وه جبري رمحه هللا كما يف املصككابر السككاوقة، إال أن اوه  بد الرب واوه حزم ذكما أ ه كان ( 2)
 يستحب ذلك. وهللا أ بم.

همج ا مام احلاف  جالل الديه أومج الهضل  بد الممحه وه أيب وكم السيمجطي، ممجلده و د املغمب ليبة األحد مستهل رجب ( 3)
منائة، و ش، يتيما، حه  القم ن وهمج بون مثاين سرني، مث حه  ال مدب، ومرهاج الهقه واألصمجل، وألهية سرة تس  وأرو ني ومثا

اوه مالك، واشتغل حل بم حىت كان له ش،ن  ظيم، وأّلف املنلّهاا ال ديدب، اليت لقيْت قبمجال ورواًجا، ومه مصرهاته: الّدّر 
يف فموع الشاف ية، وهريخ اخلبها  ونريها. تمجيف سرة إحدى  شمب وتس مائة.  املرثمجر يف التهسري حمل، مجر، واألشباه والرظائم
 .337، البدر الرال  ص1/335ا ظم: تمهته لرهسه يف كتاوه حسه احملاضمب 

 .298 /1األشباه والرظائم ( 4)
= 
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ََ ء  ََ ءذ وإن لِبسَََْتُ  مل يكْي ه ْيكم رن  ش  ج س  ((لمِبسَََْتُ  مْل يكْي ه يها رن  ش

ُرَولًِّياذ  أَرَة ب    لةَُّجُلذ ٍتَّى إي  طال ه ي  َرْجِ سََََُُ   اَم.  ةسه رسََََول  هلل 

ََُوَرُة (( ؟راي  رَعكم ِرَي  ْلُقْةسِن))  ُدِهَ ذ    َّا جاء  ال:  ََُوَرُة   ال: َرِع  س كذ  وس

 ْيَ ْب  قد    )) ال: َنَعْمذ  ال:    ((تْقَةُؤُ يَّ َهْي ظمْهِة  مْ ِبكم؟  ))كمذ ذ َهدََّدَ اذ  قال:     

 .(1). متهق  بيه((ر َّْكُتكمَها مبا رعك ري  لقةسن
 ويف ه ا احلديت وجمجه مه األبلة مرها:

 .(( هل هندك ري ش ء؟  )):  : قمجله أوال
يد       نظ )): : قمجلككككه اثنيههها ٍد متا ري  خا . فهكككك ان البهظككككان باالن  به  ككككدم ((ة ولو 

 التحديد، فبهظة شي ،  كمب، فت ّم، ورامت احلديد بون أقّل ما حّدبوه.
بليل ((  نظة ولو خامتا ري ٍديد )):  فقمجله  )): -رمحه هللا-(2)قال اوه رشكككككككككككككد احلهيد

و ز أتخري البيان عن وق  احلاجة، ال جيو  به أ ه ال حّد ألقّبه، أل ه لمج كان له قدر لبّيره؛ إذ 
ا كما تمى  .(3)((ه ا االستدالل ونيّ 

، وا زار بون رو  بيركككار قر كككا،  ظما لبغكككالكككب وحلكككال وِ ْمض المجكككل إزاره  به الريب 
لكمج كه ال ميبكك نريه، ولمج ككان األمم  به التحكديكد، لككان  به  المجكل، وإمنكا ي يقببكه الريب 

 ون أقل الصداق، فاحبت  ه نريه.أن يقمجل له: ه ا ب الريب 

                                 
 سبق  مجيه يف مس،لة حكم الرظم إىل املشرمجوة.( 1)

مد وه أمحد وه رشد، أومج المجليد، القمطيب، قاضي اجلما ة، الشهري ححلهيد، همج ا مام افتهد، حمّمد وه أمحد وه حم( 2)
روى  ه أويه أيب القاسم، واستظهم  بيه املمجط، حهظًا. وأر  الهقه  ه أيب القاسم وه وشكمجال، وأيب مموان وه مسمب، 

، وأومج احلسه سهل وه مالك، وأجازه أومج  بد هللا املازري. وأر   ره: أومج وكم وه جهمجر، وأومج حممد اوه حمجط هللا
ونريهم. برس الهقه، واألصمجل، والكالم. وكان  املا، فاضال، متمجاض ا. صّرف كثريا، حىّت قيل: أّلف وقّيد حنمجا مه 
 شمب  الف ورقة، وكان يهزع إىل فتمجاه يف الرب كما يهزع إىل فتمجاه يف الهقه. مه مصّرهاته: وداية افتهد وهناية 

ا يف الرب، وتتصم املستصهه يف األصمجل، تاه حلضموري. ممجلده سرة:  شميه ومخسمائة قبل املقتصد، والكبّيا
 .146، شجمب الرمجر الزكية ص378وفاب جّده أيب  المجليد وشهم، ووفاته سرةمخس وتس ني ومخسمائة. ا ظم: الديباج ص

ستدالل ح ماضاا كثريب، ، وقد ا مض  به ه ا اال4/415، وا ظم االست كار 1273 /3تهد وداية اف( 3)
 . ولب دها وض هها يف  ظمي ضموت صهحا  ه ذكمها. 4/129ذكمها القمطيب يف املههم 

= 
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 .(1)أبن قضية ه ا المجل قضية  ني فال حيكم هبا يف  ممجم األحمجال ونوقش:
 أبن حكم الشارع  به ال ممجم وب مجى اخلصمجص ال تسم  إال وبّيرة. وجياب عنه:

ْت  به  ِكْ بنْي. فقكككال   (2)روي كككةمكككا رواه  كككامم وه  -4 أّن اممأب مه و  فزارب تزوَّجكككِ
قالْت:  ِكِ ْم. قال: ف،جازِه .  ((أَرضََِيِت ِرْي َنْفسََِكم َوَراِلِك ِبَنْع مْيي؟)):  رسككككككمجل هللا

 .(3)رواه المم ي واوه ماجة
وجه االستدالل وه: أن الر بني بون كل املقابيم اليت قدرا يف أبىن الصداق، وقد صحخ 

 الركاح هبما، فدل  به أن ال حد ألقل الصداق. الريب 
َرْي أْهعمى يف ))قككال:  أن الريب  -رضككككككككككككككي هللا  رهمككا– بككد هللا  مككا رواه جككاوم وه -5

 .(4)رواه أومج باوب ((َصَد ِق  ْرَةأة  ِرْلَء كمفَّْيِ  َسويًقا أْو َتْ ًة   قمِد  ْسَتَحّل
فيه بليل  به أن أقل املهم نري ممجقت وشككككككككي  م بمجم،  )): -رمحه هللا-قال ا مام اخلرايب

 .(5)((املتراكحانوإمنا همج  به ما تماضه وه 
يا  بيه مه املال،  مره ة: أن الصكككككككككككككككداق ودل من املعقول -6 املمأب، فجاز ما تماضكككككككككككككك

 .(6)كال شمب، وكاألجمب

                                 
 .3/456ا ظم: مراهج التحصيل و تائج لرائف الت،ويل ( 1)

 همج  امم وه روي ة وه ك ب وه مالك وه روي ة وه  امم، أومج  بد هللا ال ْرزي، حبيف  ل اخلراب، صحايب مشهمجر،( 2)
، وتمجيف سرة ا رتني و ال ني حني  ّشم الراس أسبم قدميا، وهاجم اهلجمتني، وشهد وْدرًا واملشاهد كّبها م  رسمجل هللا 

 .287، تقميب الته يب ص3/17. ا ظم: أسد الغاوة يف أمم  ثمان 

 . واوه ماجة5/27(، وصككككككححه 1113جام  المم ي يف الركاح، حب ما جا  يف مهمجر الرسككككككا ، ) ( 3)
. ولكه األلباين ضكككككك ف احلديت و اصككككككم وه 433 /2(، 1888يف الركاح، حب صككككككداق الرسككككككا ، ) 

 . 346 /6 بيد، كما يف ا روا  

، وضكككككككككككككك هه املر ري كما يف هامش أيب باوب 2/404(، 2110ركاح حب قبة املهم، ) السككككككككككككككره يف ال( 4)
 مبمجسه وه مسبم.

 .404 /2م اي السره هبامش أيب باوب ( 5)

 .10/100، املغ  370 /9ظم: البيان لب مماين ا ( 6)
= 
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 :الترجيح
همج ما ذهب إليه أصحاب القمجل الثالت، وهمج أن ال حّد  -وال بم  رد هللا-ال ي يمّجخ 

شالهني، إال أ ه حيسكككككه ألقّل الصكككككداق، وذلك لصكككككّحة السكككككرة المجاربب يف ذلك، وضككككك ف أبلة امل
التربيه إىل أّن ال ي يصكككككبخ صكككككداقا، همج ما جيمجز أن يتممّجل، أو ما جاز أن يكمجن مثرا لشكككككي  أو 

. وقد زاب و ضهم أن (1)أجمب، وذلك  رماج ما ليس له قيمة، كحبة حررة وقشمب جمجزب، وحنمجها
 مض فيكككه قبكككل يكمجن  صككككككككككككككهكككه يتممّجل  كككابب، ويبككك ل ال مجض يف مثبكككه  مفكككا؛ ألن الرالق قكككد ي

 .(2)الدرمجل، فال يبقه لبممأب إال  صهه، فيجب أن يبقه هلا مال ترته  وه
 املطلب الرابع عشر: جواز كون املهر منفعة

ال رالف وني أهل املبة، يف أّن املهم يكمجن مه املال، وإن ارتبهمجا يف مقدراه كما سككككككبق، 
املهم مرككاف  تبكك ل لبممأب، وهكك ا  وارتبهمجا يف كمجن املهم مرككاف ، فكك هككب اجلمهمجر إىل جمجاز كمجن

رمحهم -(6)، وهمج ارتيار أيب ال باس القمطيب(5)، واحلراوبة(4)، والشكككككككاف ية(3)املشكككككككهمجر  رد املالكية
 .-هللا

 وكان من احلجة هلم على  لك أدلة من الكتاب والسنة واملعقول:
  فقمجل هللا جككّل يف  اله:  أمهها الكتههاب                   

               :(.27سمجرب القصا )اشية. 

                                 
 . 108 /10، املغ  369 /9ا ظم: البيان لب مماين ( 1)

فقد ج ل الصكككككككداق جائزا مه كل ما  -رمحه هللا-. وه ا رب مل هب اوه حزم 108 /10ك ا يف املغ  (  2)
 .49 /11له  صف قل أو كثم ولمج أ ه حبة وم أو حبة ش ري أو نري ذلك. احملبه 

 2/289، أقمب املسككالك م  وبغة السككالك2/37م   صككهم  به الكماهة، ا ظم: التهمي  الوه اجلالب  (3)
 .1/312وما و دها، جمجاهم ا كبيل 

 .292 /3، مغ  احملتاج 374 /9، البيان لب مماين 17 /12ا ظم: احلاوي ( 4)

 .101 /10، املغ  167 /8ا ظم: ا فصاح ( 5)

فقالمجا: ال جيمجز أن يكمجن املهم مراف .  -رمحهم هللا–. ورالف يف ذلك احلرهية 132 /4ا ظم: املههم ( 6)
 . 273 /3، البحم المائق 339 /3، فتخ القديم 566 /2ا ظم: ودائ  الصرائ  

= 
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هللا جّل و ال حكه قصة تزويج صاحل مديه الورته لصاحل : أن وجه االستدالل من اآلية
يس ، فكان ه ا بليال  به صكككحة  قد الركاح  به مراف  احلم، إذ ل و  إسكككمائيل ممجسكككه 

 .(1)يف شم را ما ي ارضه، ول فيها ما يمجافقه، كما  يت يف السرة
، كما قال (2)أبن مراف  احلم ليسككككككككككككككت ماال، وهللا ت اىل إمنا أحح الركاح حألممجال ونوقش

 ت اىل:                   ( :24سمجرب الرسا  اشية). 
أبن مراف  احلم مال، ودليل جمجاز امل اوضة  بيها حملال، ولمج ي تكه ماال ما جاز  وأجيب

 .(3)أر  ال مجض  بيها؛ أل ه يكمجن  ردئ  مه أكل أممجال الراس حلباطل
 ي ب  قد ر َّْكُتكمَها مبا رعك  ))الساوق، وفيه:  : فحديت سهل وه س د وأما السنة

 .(4). متهق  بيه((ري  لقةسن
زّوج الّمجِل املمأب  به أن يكمجن ت بيمه إايها مبا م ه مه  : أن الريب تداللوجه االسهههههههههه

 القم ن صداقا هلا، والت بيم مره ة، فيحمل  بيه كل مره ة مباحة جيمجز أر  ال مجض  بيها.
القدر ال ي ا  قد وه الركاح مه الت بيم م بمجم،   به أنّ  يدلّ  )): -رمحه هللا-قال القمطيب

بب احملهمجظة  رده اليت م راه: حل ي م ك، وهي السككككككمجر امل دّ  ((ا رعك ري  لقةسنمب ))ألن قمجله: 
 .(5)(( كمجهنا صداقا، وليس فيه جهالةرت املره ة، وصخّ  به أتائها. وقد ت يّ   اّ 

را حتفظ ري  ))قككال لبمجككل:  أّن الريب  ويسككككككككككككككتكك، س يف هكك ا مبككا روي  ه أيب هميمب 

 ((ت يهاذ  ال: ُ ْم  مَع ِّْ َها ِهشََََِْةيَي سيًنذ وِ َ   ْرَةأمُتكم       لقةسن؟  ال: سََََورة  لبقةة أو  ل  

 .(6)أرمجه أومج باوب والرسائي

                                 
 .385 /3ا ظم: أحكام القم ن الوه ال ميب ( 1)

 .339 /3، فتخ القديم الوه اهلمام 566 /2ودائ  الصرائ  ( 2)

 .385 /3م ن الوه ال ميب أحكام الق( 3)

 سبق  مجيه يف مس،لة حكم الرظم إىل املشرمجوة.( 4)

 .132 /4املههم ( 5)

، والرسككككككككككككككائي يف 406 /2(، 2113أرمجه أومج باوب يف الركاح، حب يف التزويج  به ال مل ي مل، )( 6)
= 
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ي يزّوج الّمجل  به أن يكمجن الت بيم صكككككداقا، وإمنا  أبّن الريب  ونوقش هذا االسههههتدالل
مجرب ال ، فظاهمه  به السكككككككككككككك((مبا رعك ري  لقةسن  )) زّوجه إايها  به حممة القم ن، ودليل قمجله 
 .(1) به ت بيمها، وليست مه املهم يف شي 

ال م ىن ملا ا مضمجا  بيه مه بف  ظاهم احلديت  ))يف رّب ذلك:  -رمحه هللا–قال أومج  مم 
؛ ألن ظاهم احلديت وسككككككككككككككياقته يبرل أتويبه؛ (( د زّوجتكها مبا رعك ري  لقةسن    )): مه قمجله 

ت بيم القم ن، وال فائدب ل كم القم ن يف الصككداق أل ه التمس الصككداق ح زار، ورامت احلديد، مث 
 .(2)((نري ذلك

: أن املره ككة جككاز أركك  ال مجض  بيهككا يف ا جككاراا، فجككاز  قككد وأمهها من املعقول فهو
 .(3)الركاح هبا كاأل يان؛ ألن املراف  يف م ىن املال

 املطلب اخلامس عشر: جعل عتق املرأة صداقها
ّوجها، ف لك مه فضككككككائل األ مال، وحماسككككككه اخلصككككككال، حّت إذا كان لمجٍل أمةا ف، تقها وتز 

: قال: قال رسكككككككمجل هللا   (4)الشكككككككارع  به ذلك ورنَّب فيه، فقد روى أومج ممجسكككككككه األشككككككك مي
                                 

ه ، وضكككككككككككككك هكك217 /5(، 5480السككككككككككككككره الكربى، يف الركككاح، حب كيف التزويج  به  ي القم ن، )
، 2/108اوه املبقه يف رالصكككككة البدر املرري  ، وضككككك هه132 /4القمطيب و سكككككل وه سكككككهيان يف املههم 

ويشكككككهد له ما جا  يف و ض رواايا حديت سكككككهل  .163( ص2112األلباين يف ضككككك يف أيب باوب)و 
حب ((. رواه مسككككككككككككككبم يف الركككاح،  نع ق  قد زّوْجُتكمهاذ  ع ِّْ ها ري  لقةسن    : )) مه قمجلككه  وه سكككككككككككككك ككد 

 .9/266وما و دها. ويرظم فتخ الباري  9/217(، 3473الصداق، وجمجاز كمج ه ت بيم قم ن...)

 .17 /3( ا ظم: شمح م اين اشًثر 1)

 .417 /4االست كار ( 2)

 .102 /10، املغ  19 /12، احلاوي 751 /2امل مج ة ( 3)

 احلبشة، وقيل: ول رج  إىل قمجمه، مّث قدم  بد هللا وه قيس وه سبيم، أومج ممجسه األش مي. أسبم وهاجم إىلهمج  ( 4)
حليمه  به زويد، و دن، وأ ماهلما، و مم  به  املديرة و د فتخ ريرب. كان حسه الصمجا حلقم ن. است مبه الريّب 

 المثائة وستمجن  البصمب، و ثمان  به الكمجفة. كان أحد احلكمني و صّهني، مثّ ا تزل الهميقني. روي له  ه رسمجل هللا 
ديثا. ماا سرة ا رتني وأرو ني، وقيل: أرو  وأرو ني، وهمج اوه  ّيف وستني، وارتبهمجا هل مبكة أو حلكمجفة. ا ظم: ح

 .4/181، ا صاوة 2/545هت يب األتا  والبغاا 
= 
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ي ِ  وسَرَي مبح َّد         )) ْبُد  ملمْ  وُك إي    ثالَثٌن لم أجة ِن: رُجٌل ِرْي أ ل  لكتاب سَرَي ِبَنِب ذ و لَع

ٍَقَّ ٍَقَّ  هلل و ٍْسََََي أدَّى  ٍْسََََي تْأديَبهاذ وَه ََّ ها  أ  َرو لي ذ وَرُجٌل كاَنْت ِهْنَدُه أرٌن  أدََّبها  أ

 . (1)متهق  بيه ((تْع يَ هاذ ثمَّ أْهَتقمها  َتَزوََّجها     أْجة ِن
وو د ه ا التقميم: فهل يصّخ أن جي ل المجل  تق أمته صداقها؟ ذهب ههمجر أهل ال بم 

، (4)، والشككككككككاف ية(3)، واملالكية(2) تق املمأب صككككككككداقا، وهمج م هب احلرهيةإىل أ ه ال يصككككككككّخ ج ل 
 .-رمحهم هللا-(5)وارتاره أومج ال باس القمطيب

  به م هبهم: -رمحهم هللا–أبلة اجلمهمجر 
 مه جهتني: -رمحهم هللا-وقد  ظم اجلمهمجر

ال، : مه جهة  قدها: أن  قدها  به  هسككككككككككككككها، إما أن يق  قبل  تقها، وهمج حماألوىل
لتراقض احلكمني: احلمية والمق، فإن احلمية حكمها االسككككككككككككككتقالل، والمق حكمه اجلرب وهمج  دم 
االسككككتقالل، فهما متراقضككككان، وإما و د ال تق، وهمج أيضككككا حمال، لزوال حكم اجلرب  رها حل تق، 

 .، وقد ال تمضه أن يكمجن ال تق صداقا هلا(6)فيجمجز أن ال تمضه، وحيرئ  ال تركخ إال ومضاها

                                 
، ومسبم 1/250(، البشاري م  الهتخ 97أرمجه البشاري يف ال بم، حب ت بيم المجل أمته وأهبه، )( 1)

(، صحيخ مسبم م  385إىل هي  الراس...) وجمجب ا ميان ومسالة  بيرا حممد  يف ا ميان، حب
. قال الش يب لبشماساين يف  رم احلديت: رْ  ه ا احلديت وغري شيٍ ، فقد 365 /2شمح الرمجوي 

 كان المجل يمحل فيما بون ه ا إىل املديرة! له  مسبم. وحنمجه  رد البشاري.

 .2/570، ودائ  الصرائ  272 /2، تتصم ارتالف ال بما  20 /3ا ظم: شمح م اين اشًثر ( 2)

 .228، القمجا ني الهقهية 1277 /3، وداية افتهد 766 /2ا ظم: امل مج ة ( 3)

، وقد اسككتغمب احلاف  اوه حجم  سككبة الصككحة يف 383 /9، البيان لب مماين 164ا ظم: تتصككم املزين ( 4)
 .162 /9ه ا إىل الشاف ي رمحه هللا. فتخ الباري 

أن يكمجن  تق املمأب صداقها. ا ظم:  -رمحهم هللا–. وأجاز احلراوبة وو ض الظاهمية 4/140ا ظم: املههم ( 5)
 .11/54، احملبه 1/450، تقميم القمجا د وحتميم الهمجائد 2/33، احملّمر 453 /9ا ظم: املغ  

 .140 /4املههم ( 6)
= 
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أب ه ي يتزّوجها إال وهي حمب و د صككككككككككككككحة ال تق هلا، وذلك  -رمحه هللا– وتعقبه ابن حزم
ال تق ال ي صككككككككككخ هلا وشككككككككككمط أن يتزوجها وه همج صككككككككككداقها، قد  هها إايه، كما لمج أ ره اممأب 

 .(1)براهم، مث رربها فتزوجها  به تبك الدراهم اليت  ردها صخ الركاح
إذا ج ل ال تق صداقا، فإما أن يتقمر ال تق هلا حالة رقها، : مه جهة الصداق: أ ه الثانية

وهمج حمال، لتراقضكككككككككككهما، أو حال حميتها، وحيرئ  يبزم أسكككككككككككبقيته  به ال قد، فيبزم وجمجب ال تق 
حال فمض  دمه وهمج حمال، وويا ه أن الصككككككككداق ال ود أن يتقمر تقدمه  به الزواج، إما  صككككككككا، 

 .(2)وحيرئ  يبزم ما ذكمههوإما حكما، حىت متبك الزوجة طببته، 
اسكككتدالهلم جبمجاز ت بيق الصكككداق  به شكككمط إذا وجد اسكككتحقته املمأب، ك،ن يقمجل:  وتعقب

تزوجتك  به ما سككككككككككككككيسككككككككككككككتحق    رد فالن وهمج ك ا، فإذا حل املال ال ي وق  ال قد  بيه 
 .(3)استحقته

ك ل   به م هب اجلمهمجر    لنيبأّن )) حديت أ س وه مالك  -رمحهم هللا–وي شكككككككككككككْ

 .(4)متهق  بيه ((أْهَتَق َصِفيَّنم َوَجَعَل ِهْتقمَها َصَد  مَها
 احلديت ظاهم يف الداللة  به اجلمجاز، فيجب الّتمسك وه. وه ا 

 و دب ا ت اراا مرها: -رمحهم هللا-وقد ا ت ر  ره اجلمهمجر
نري  التزّوج مه ، وال حيككّل لغريه، فكمككا جيمجز لبريب : أن ذلككك رككاّص حلريب األول

 .(5)صداٍق أصال، جيمجز له أن جي ل ال تق صداقا، وال يبتحق نريه وه فيه

                                 
 .55 /11احملبه ( 1)

 .163 /9اوه حجم الدليبني  ه القمطيب يف الهتخ ، وقد  قل 141 /4املههم ( 2)

 .163 /9فتخ الباري ( 3)

، وصحيخ 9/161( 5086صحيخ البشاري يف كتاب الركاح، حب مه ج ل  تق األمة صداقها، ) ( 4)
 .9/224(، 3483مسبم يف الركاح، حب فضيبة إ تاق أمته مث يتزوجها، )

، شكككمح 141 /4، املههم 45 /4ألحكام الوه بقيق ال يد ، إحكام ا31 /3ا ظم: شكككمح م اين اشًثر ( 5)
 . و سبه الرمجوي إىل احملققني!225 /9الرمجوي  به مسبم 

= 
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مشككككككككككككككمّ عا، وأ ه قدوتركا يف أحمجاله  به اجلمبكة،  ، أبّن األصكككككككككككككككل أّن الريب وأجيب عنه
 .(1)واخلصمجصية حتتاج إىل بليل يدّل  بيها، وال بليل هرا

 .(2)تقها مث تزّوجها و دأ تقها وتزّوجها، أ ه كان أ  أن ظاهم قمجل أ س الثاين: 
 وال اهه و د ه ا الت،ويل، فإن البه  ال حيتمبه، وال مبجي  إليه.

: أن ه ا قمجل أ س، وهمج ممجقمجف  بيه، واحلّجة يف قمجل الريب الثالث
(3). 

 مه أو د ا  ت اراا  ه الصمجاب؛ فإّن الصحايب أبرى ححلال، وأ مف حملقال.وهذا 
 املُْنك   لنفسه حباءاملطلب السادس عشر: اشرتاط 

 ارتبف ال بما  فيما إذا اشمط املركخ حبا  لرهسه نري الصداق  به  ال ة أقمجال:
إن كان ه ا االشككككككككككككككماط قبل ال قد أو يف حال ال قد، فهمج لبممأب الحق  : ل األولالقو

هم رمح-(5)، وا مام القمطيب(4)وصكككككككككككداقها، وإن كان و ده فهمج مله وهب له. وإليه ذهب املالكية
 .-هللا

الشككككككككككككككمط الزم، والصككككككككككككككداق صككككككككككككككحيخ، إن كان املركخ أح. وإليه ذهب  القول الثاني:
 .-رمحهم هللا-(7)، واحلراوبة(6)احلرهية

 .-رمحهم هللا-(8)يبرل املسمه وجيب صداق املثل. و بيه م هب الشاف ية القول الثالث:

                                 
 .1277 /3، وداية افتهد 56 /11ا ظم: احملبه ( 1)

 .141 /4املههم ( 2)

 .141 /4ا ظم: املههم ( 3)

 .365 /4، ال رريب 762 /2، امل مج ة 490 /4ا ظم: الرمجابر والزايباا ( 4)

 .113 /4ا ظم: املههم ( 5)

 .269 /2ا ظم: تتصم ارتالف ال بما  ( 6)

 .248 /8، ا  صاف 322 /8، الهموع 118 /10ا ظم: املغ  ( 7)

 .266 /7، روضة الرالبني 132 /12، احلاوي 243ا ظم: تتصم املزين ( 8)
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 سبب الخالف:
بكَّهِ  ه  حلمجكيل يبي  السككككب ة ويشككككمط لرهسككككه حبا  همج ارتالفهم يف تشككككبيه الركاح حلبي ، فمه شككككِ

 .(1)قال: ال جيمجز الركاح كما ال جيمجز البي ، ومه ج ل الركاح يف ذلك تالها لببي  قال: جيمجز
ي جيم كالمهم يف صكككككحة  -رمحهم هللا- دم اجّتاه ه ا السكككككبب؛ فإّن ال بما والذي يظهر 

به، و به قمجل اجلمي  هرا يصككككككككّخ الركاح و دمه، وإمنا اخلالف يف صككككككككحة ه ا الشككككككككمط وفسككككككككا
 الركاح، كما يظهم مه األقمجال امل كمجرب.

 :األدلة
 :أدلة أصحاب القول األول

أيُّ ا )) :  ه أويه  ه جده قال: قال رسكككككككككككككمجل هللا  (2)ما رواه  ممو وه شككككككككككككك يب -1

 رةأة  َنكمحْت ه ى صََد قإ أو ٍباء  أو هَدة   بل هصََ ِن  لن كاحإ  ُهَو لاذ ورا كان  

عد   ُت  أو            ب ُجُل  ْبن ي   لةَّ را ُأْكِةَم ه  َي ذ وأٍقُّ  كاح  هو ِلَ ْي ُأْهِع هصََََ ن  لن

 .(3).أرمجه األرو ة إال المم ي((أخُت 

                                 
، 6/138و ره الصر اين يف السبل ، 4/11، و ره  قل املغميب يف البدر التمام 3/1293وداية افتهد ( 1)

ي ي كم حديت  ممو وه شكككككككككككككك يب ألن فيه مقاال، وهمج -رمحه هللا–والغميب أ ه جزم أبن اوه رشكككككككككككككككد 
وحديت  ممو وه شكك يب تتبف فيه مه أ ه صككحيهة، ولكره  ا )) جيب فإن اوه رشككد ذكمه وقال: 

. 1294 /3. البداية ((ال مل وهيف قمجل مالك، وقال أومج  مم اوه  بد الرب: إذا روته الثقاا وجب 
 إال أن حيمل كالم الصر اين أ ه ي ي كمه كسبب لبشالف.

همج أومج إوماهيم  ممو وه ش يب وه حممد وه  بد هللا وه  ممو وه ال اص، القمشي، السهمي، املدين، ويقال: املكي،  ( 2)
سا، و موب ونريهم، و ره  را  وه أيب رحح، ويقال: الرائهي، ت  أحه وم ظم رواايته  ره، وس يد وه املسيب، وطاوو 

و ممو وه بيرار، والزهمي، وحيىي األ صاري، وًثوت البراين ونريهم. وهمج صدوق، ماا سرة مثاين  شمب ومائة. ا ظم: 
 .423، تقميب الته يب 2/344هت يب األتا  والبغاا 

، 2/413(، 2129ن يرقدها شيئا، )قبل أ أرمجه أومج باوب، يف الركاح، حب يف المجل يدرل حممأته( 3)
، واوه ماجة يف الركاح، 6/430(، 3353والرسكككككككككائي يف الركاح، حب التزويج  به  مجاب مه ذهب، )

( 2129، وضكككككككككككككك هه األلباين يف ضكككككككككككككك يف أيب باوب )2/465(، 1955حب الشككككككككككككككمط يف الركاح، )
. ((مدّلس وقد  ر رهإسرابه ض يف ألّن اوه جميج  )) (، وقال:1007، والسبسبة الض يهة )164ص

= 
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ج ل ما كان قبل ال صكككككككككمة لبممأب اليت هي  : أن الريب وجه االسهههههههتدالل من احلديث
 .(1)سبب ال رية؛ أل ه ي يثبت له و د سبب يستمججب الكمامة

كتب يف رالفته إىل و ض   -رمحه هللا-ك والنا أن  مم وه  بد ال زيزما رواه مال -2
  ّماله: أّن كلَّ ما اشككككككككككككككمط املركخ، مه كان أح أو نريه، مه حبا  أو كمامة، فهمج 

 .(2) ((لبممأب إن اوتغته

 : أّن مثل ه ا يشتهم، وي يظهم مركم. وجه االستدالل منه
 به اهلدية لب امل، فهي ممبوبب يف مال  قياس احلبا  قبل  صمة الركاح من املعقول: -3

رجاًل  قال: اسكت مل رسكمجل هللا   (3)الصكدقة، ودليل حديت أيب محيد السكا دي

                                 
، فقد صكككككككمّح حلتحديت  رد 139 /6وتب ه حاّلق يف ت بيقه  به سكككككككبل السكككككككالم  : ه ا نميبا . قبت 

، فإن رواية  ممو وه شككك يب فالذي يظهر هو أن احلديث حسهههنالرسكككائي، ومها قد  زوا احلديت له! 
ا صكككككككمح و لك احلهاظ. أن تكمجن يف ممتبة احلسكككككككه، كم - رد احملققني- ه أويه  ه جده أقّل برجاهتا

وقد ِتكبَّم حيىي يه سككك يد يف حديت  ممو وه شككك يب، وقال:  )): -رمحه هللا-قال أومج  يسكككه المم ي
وأما همج  رده واه، ومه ضككككك َِّهه فإمنا ضككككك َّهه مه ق ِبل  أ ه حيدّ   مه صكككككحيهة جّده  بد هللا وه  ممو، 

. جام  ((ه، مرهم أمحد وإسحاق ونريمهافيحتّجمجن حبديت  ممو وه ش يب فيثبتمج  أكثر أهل احلديث
أبن حديثه  85.وصكككمّح احلاف  اوه حجم يف  زهة الرظم م  الركت ص111 /3المم ي م  ال ارضكككة 

 /6يف ممتبة احلسه. ومه بون  ممو وه ش يب هرا  قاا، كما صمح و لك الشمجكاين يف  يل األوطار 
678 . 

 .16 /5ا ظم: البيان والتحصيل ( 1)

، ووني اوه  بد الرب 78 /2(، 1143املمجط،، كتاب الركاح، حب ما جا  يف الصداق واحلبا ، ) ظم: ا( 2)
 وما و دها. 429 /4أ ه ممجصمجل مه وجمجه ذكمها يف االست كار 

صكككككككحايب مشكككككككهمجر، اته  بد الممحه وه سككككككك د، ويقال:  بد الممحه وه  ممو وه سككككككك د، وقيل: املر ر وه سككككككك د وه  ( 3)
د ولده سكككك يد وه املر ر وه أيب محيد، وجاوم الصككككحايب، و باس وه سككككهل وه سكككك د. شككككهد أحًدا املر ر، روى  ره ول

سكككككتة و شكككككمون حديثا. تمجيف يف  رم رالفة يزيد وه م اوية. ا ظم: أسكككككد الغاوة  وما و ده. روي له  ه رسكككككمجل هللا 
 .7/80، ا صاوة 2/500، هت يب األتا  والبغاا 5/78

 
= 
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، فبّما جا  ِحاِسِبه، قال: ه ا مالكم (1) به صدقاا و  سبيم، ي ْدِ ه اْوِه البُِّتب يَّة 
ْسَت يف َبْيتِ )):  وه ا هدية. فقال رسككككمجل هللا  ٍَتَّى َتْأِتَيكم   مَه َّا َج م أبيك وأر كم 

َصادً ا. ثمَّ َخعمَبَنا رسول  هلل     َحِ َد  هلل وأثَنى َه مْيِ ذ ثمَّ  ال:  َ ِديَُّتكم إْن ُكْنَت 

أرَّا َبْعُد:  هن   أسَََََْتْعِ ُل  لةَُّجَل رْنُكْم ه ى  لَعَ ِل وَّا َولَّاِن   هللذ  َيْأِت   مَيقول:     

َيُ              ذ  راُلُكْم و ذ  َ دِ      َتْأِت ْيِت أبي  وأر ِ  ٍتَّى  َيْت ل ذ أ  ما َج مَس ِ   َب ْ ِد يٌَّن ُأ

ٍَقِِّ  إلَّا لمِقَ   هللم َيْحِ ُ ُ  َيْوَم  ْلِقَياَرنِ  َشْيًئا ِبَغْيِة  ٌٍَد ِرْنُكْم   ((َ ِديَُّتُ ذ و هلل لما َيْأُخُذ أ
 .(2)متهق  بيه
بب ال ي فقد رّب الريب  ، فك لك ملا (3)مه أجبه كا ت اهلدية حكم اهلدية إىل السككككككككككككككّ

 كا ت املمأب سبب احلبا ، فإ ه ي مبُّ إليها.
 :أدلة أصحاب القول الثاني

 استدلمجا ودليل الكتاب والسرة وال قل:
  فقمجلككه ت ككاىل:  أمهها الكتههاب                       

        :(27سمجرب القصا )اشية. 
داق ا جارب  به نرمه، وهمج وجه االسهههههتدالل من اآلية : أن المجل الصكككككككاحل ج ل الصكككككككّ

 .(4)شمط لرهسه
 ويناقش همرين:

                                 
 .4/188، ا صاوة 3/270ية وه   ببة األزبي. ا ظم: أسد الغاوة  بد هللا وه البتب همج( 1)

، ومسبم يف ا مارب، 436 /12(، 6979أرمجه البشاري يف احليل، حب احتيال ال امل ليهدى له، )( 2)
 . والبه  لبج هي.422 /12(، 4715حب حتممي هدااي ال مال، )

 .16 /5البيان والتحصيل ( 3)

 .119 /10ا ظم: املغ  ( 4)
= 
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-: أن اخلدمة كا ت لبّمجل و مجض م بمجم  ردهم، اسكككككككككككتقّم يف ذمة صكككككككككككاحل مديهأحدمها
ورته؛ فإ ه ال جيمجز أن يكمجن صككداق فال ة ردمة ملمجسككه  بيه السككالم، وج به صككداقا ال -شكك يب
 .(1)فالن

أن الصككداق قد يكمجن املره ة ال ائدب  به البرت حالسككتقمار واالسككماحة مه  را   والثاين:
 جمجاز أن يكمجن املهم مره ة. -رمحهم هللا-الم ي، وقد تقّمر  رد اجلمهمجر

 :وأما السنة
إنَّ أطَيَب َرا أكمَل )) :  قالت: قال رسكككككككككككمجل هللا -رضكككككككككككي هللا  رها- ه  ائشكككككككككككة  -1

 .(2)أرمجه األرو ة (( لةَُّجُل ِرْي كمْسِبِ ذ وإنَّ َولمَدُه ِرْي كمْسِبِ 
أن رجال قال: اي رسكككككككككككمجل هللا إن   ماال  -رضكككككككككككي هللا  رهما- ه جاوم وه  بد هللا -2

 .(3)وه ماجةأرمجه ا ((أْنَت َوَراُلكم ِلأمبيكم))وولدا، وإن أيب يميد أن جيتاح ما ، فقال: 
: أن المجالد إذا شمط لرهسه شيئا مه الصداق، يكمجن ذلك وجه االستدالل من احلديث 

 .(4)أر ا مه مال اورته، وله ذلك
وال ي يظهم أن ه ا رارج  ه حمّل الّرزاع، فإّن الكالم ليس يف أر ه مال ورته، و د أن 

اورته، أهمج مه الصكككككداق ال ي همج  يسكككككتقّم هلا، وإمنا همج فيمه ميبك ه ا احلبا  املشكككككمط يف  قد

                                 
 وتصمف. 3/384أحكام القم ن الوه ال ميب ( 1)

، والمم ي يف 523 /3(، 3528سككككككككككككككره أيب باوب يف البيمجع، حب يف المجل  كل مه مال ولده، )( 2)
، والرسككككككككائي يف البيمجع، حب 89 /6(، 1358األحكام، حب ما جا  أن المجلد  ر  مه مال ولده، )

اجة يف التجاراا، حب ما لبمجل مه مال ولده، ، واوه م276 /7(، 4461احلت  به الكسككككككككب، )
 .((ه ا حديت حسه صحيخ )). قال أومج  يسه: 80 /3( 2290)

. قال البمجصككككككريي ه ا 3/80(، 2291سككككككره اوه ماجة يف التجاراا، حب ما لبمجل مه مال ولده، )( 3)
حه وصككككككح إسككككككراب صككككككحيخ رجاله  قاا  به شككككككمط البشاري. ا ظم مصككككككباح الزجاجة هبامش السككككككره.

 . وله شمجاهد أرمى تماج   رده.323األلباين يف إروا  الغبيل 

 .119 /10املغ  ( 4)
= 
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مبك لببرت، أم مبكا له بوهنا، والهمق وني املسكككك،لتني ظاهم، مث إن مسكككك،لة أر  المجالد ملال المجلد 
 تتبف يف تهاصيبها، فيكمجن ه ا مه رّب املشتبف فيه إىل املشتبف فيه، وفيه ما فيه.

 :أدلة أصحاب القول الثالث
امل قمجب أو امل قمجب  بيه، وليس األب واحدا  أن الشككككككككمط يف ال قمجب ما كا ت يف حقّ  -1

 .(1)مرهما، فبم يصخ الشمط له كما لمج شمطه ألجريب
أّن ما ي جي ل صككداقا مسككماه لبممأب ي جيز أن يصككري صككداقا مسككماه كاملشككموط لغري  -2

األب؛ أل ه لمج جاز أن يكمجن ما شككككككككمطه لألب زايبب يف الصككككككككداق لكان ما شككككككككمط 
اق، وه ا حطل يف الشككمط  بيه، فبرل يف الشككمط له،  به األب  قصككاه مه الصككد

 .(2)ووجب صداق املثل

: أبن قيككاس األب يف هكك ا  به األجريب قيككاس م  الهككارق؛ فككإن األب وينههاقش الههدليالن
 ومجاليته  به املمأب طمف يف ال قد.

 الترجيح:
ول، همج القمجل األ -وال بم  ركككد هللا ت كككاىل-أرجخ األقمجال وأوسككككككككككككككرهكككا وأ كككدهلكككا وأقمجمهكككا 

كمجا وه  اد يف حمّل الرزاع، وقاط  يف حمّل اخلالف، فال  دول  ره، م   فاحلديت ال ي متسككككككككككككككّ
ا تضكككككاب ذلك حلقياس اجلبّي يف رّب املسكككككتهاب إىل سكككككببه، كهدااي ال ّمال، تمّب يف الصكككككدقة، وه ا 

 املمجافق ملكارم األرالق، وحماسه اشباب.
وقد ا تاب كثري مه اشح  ه ا الشككككككككمط، وأه  )) :-رمحه هللا–قال الشككككككككيخ ال المة األلباين 

أ ه ال  -وال بم  رد هللا ت اىل-وإن كرت  ال أسكككككككككككتحضكككككككككككم اشن ما يدّل  به حتمميه، ولك  أرى 
. وال أظّه (3)((إّن ا ُبِعثُت لمتَِّم َركماِرَم  ْلأْخ ماِق))قال:  ابمج مه شككككككككي ، فقد صككككككككّخ أن الريب 

مثل ه ا الشككمط يرايف مكارم األرالق، كيف ال وكثريا ما يكمجن  مسككبما سككبيم الهرمب ال يمى أن

                                 
  .132 /12ا ظم: احلاوي  (1)

 ا ظم: املصدر الساوق.( 2)

 .، مه حديت أيب هميمب 100(، ص 273أرمجه البشاري يف األبب املهمب، يف حب حسه اخلبق، ) (3)
= 
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 سككببا لبمتاجمب حملمأب إىل أن حيظه األب أو المج  حلشككمط األوفم، و احل  األكرب، وإال أ ضككبها
 .(1)((وه ا ال جيمجز لرهي القم ن  ره

 املطلب السابع عشر: فسخ نكاح املتعة
أب وشكي  مسكمه إىل أجل م بمجم، يمجما أو شكهما، أو " كاح املت ة: همج أن يتزوج المجل املم 

 .(2) مدب مه الزمان م بمجمة،  به أن الزوجية ترقضي ح قضا  األجل"
فككإن كككان ال قككد وبه  املت ككة، فككالركككاح حطككل ومهسككككككككككككككمجل  رككد هككاهري األمككة، وقككد حكه 

 .(3)فيه ا هاع  به حتمميه -رمحه هللا–القمطيب 
م  الت،قيت، ك،ن يقمجل: زوج  اورتك  شكككككككككككمب أايم، فهل  وإن كان وبه  الركاح والتزويج

 يهسخ ه ا الركاح أو ال؟
سكككككككبها وربها إىل أّن الركاح مهسكككككككمجل، وهمج م هب  -رمحهم هللا-  هب مجاهري العلماء

 .-رمحهم هللا-(6)، وارتاره القمطيب(5)، وأهل الظاهم(4)األئمة األرو ة
                                 

 .59 /3سبسبة األحابيت الض يهة ( 1)

 .238الكايف الوه  بد الرب ( 2)

،  واخلالف فيه مشكككككككككككككهمجر  ه اوه 8/134، وك ا حكاه اوه هبريب يف ا فصكككككككككككككاح 4/93ا ظم: املههم ( 3)
. وأما اشًثر يف 9/190(، 3415 باس كما يف صككككككككككككككحيخ مسككككككككككككككبم يف الركاح، حب  كاح املت ة...)

د حيتج وه، واشًثر  ره ح جازب هي كبها ضكككككككككككككك يهة، ي يرقبها أح ))رمحه هللا: -رجمج ه فقال أومج  مم
. االسكت كار ((أصكخ، ولكه ال بما  رالهمجه قدميا وحديثا، حىت قال اوه الزوري: لمج متت  اوه  باس لمهته

، وفيه كالم شكككري  مره م مّ ضكككا حوه 9/190(، 3415. وقمجل اوه الزوري يف صكككحيخ مسكككبم، )4/513
 .-رضي هللا  رهم- باس

، ا شكككككككككككككماف 2/20 ، كتاب القدوري558 /2  ، ودائ  الصكككككككككككككرائ27 /3ًثر ا ظم: شكككككككككككككمح م اين اش( 4)
، ا شكككككككككماف الوه املر ر 247 /2 ،وبغة السكككككككككالك412 /2،  قد اجلمجاهم الثميرة 711 /2لبقاضكككككككككي 

 .10/46، املغ  8/134، ا فصاح 192 /3،  مغ  احملتاج 275 /9، البيان لب مماين 1/61

 .69 /11ا ظم: احملبه ( 5)

فقال: إذا ذكم الركاح يف  -رمحه هللا–. ورالف يف ذلك زفم مه احلرهية 98، و93 /4: املههم ا ظم( 6)
خ ال قد وورل الشمط  .558 /2ودائ  الصرائ  . ا ظم: ال قد صحّ 

= 
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 ة مرها: به الهسخ، أببل -رمحهم هللا-واستدل اجلمهور
مكا رواه سككككككككككككككربب وه م بكد اجله   -1

حملت كة،  أ كه قكال: أذ ن لركا رسككككككككككككككمجل  هللا  (1)
ِرا، (2)فاْ رِِبْقت  أه ورج لا إىل اْممِأٍب م ْه و   امم، ك، كَِّها ِوْكِمبا ِ ْيرِا    ِرا أ ْكه سكككِ ، فِ ِمضكككْ

: ر بائي، وقال صكككاحيب: ر بائي، وكان ربا    صكككاحيب أْجمِجِب ِفقالْت: ما تك ْ ري؟ فق ْبت 
ْره ، فإذا ِ ظِِمْا إىل ر با   صاحيب أْ ِجِبها، وإذا ِ ظِِمْا إ َّ  م ْه ر بائي، وك ْرت  أشبَّ م 

ت ها، مثَّ قالْت: أْ ِت وربابن يكهي ، فِمِكْثت  مِ ها  اِلًًث، مثّ إنَّ رسمجِل هللا   أْ ِجبكْ
َساءِ  ))قال:  َشْ ٌء ِرْي  ذه  لن  َسبي مها َرْي كماَن ِهْنَدُه  رواه  ((  لَِّت  َيَتَ تَُّم بهاذ  ْ ُيَبل  
 .(3)مسبم

ملا أممهم حلّتشبّ ي  ّما  ردهم مه الرسككككككككككككككا  امل قمجب  : أّن الريب وجه االسههههههههههتدالل منه
ب  باوم ال شككككككككككككككمب لألود؛ أل ه لمج )) بيهه حملت ة،  بّل ذلك  به أن ذلك ال قد املتقّدم ال يمجج 

ود، لكان يهسككككككككخ الشككككككككمط ال ي كاه ت اقدا ويرهما، وال يهسككككككككخ كان يمججب بوام ال شككككككككمب لأل
الركاح إذا كان قد  بت  به صككككككككككككحة وجمجاز قبل الرهي، فهي أممه حملهارقة، بليل  به أن مثل 

 .(4)((ذلك ال قد ال جيب وه مبك وض 
ُت أيَُّها  لنَّاُس!إن    مْد ُكْنُت أِيْن))فقال:  و ه سربب أيضا أ ه كان م  رسمجل هللا  -2

ََاءذ وإنَّ  هلل  ْد ٍةََّم يلك إىل َيْوِم  لقيارنذ  مَ ْي كان   ََِْتْ َتاِع ري  لن سَ لكم يف  السَ

 .(5)رواه مسبم ((ِهْنَده رْنُهيَّ ش ء  ْ ُيَبل  َسبي مهاذ ولما تْأُخذو  وَّا سَتْيُت وُ يَّ شْيًئا

                                 
وه حممبة وه سربب اجله ، أومج الموي ، وقيل: أومج  مية، روى  ره اوره   مجسجةهمج سربب وه م بد، ويقال: سربب وه  ( 1)

. ا ظم: أسد -رضي هللا  رهما-تس ة  شم حديثا. تمجيف يف رالفة م اوية  ي  يف املت ة، روي له  ه رسمجل هللا المو
 .1/204، هت يب األتا  والبغاا 2/172الغاوة 

 .654أي: طمجيبة ال رق يف ا تدال. ا ظم: الرهاية يف نميب احلديت واأل م مابب: ) ي ( ص ( 2)

 .187 /9(، 3405ب  كاح املت ة...)صحيخ مسبم يف الركاح، ح( 3)

 .27 /3شمح م اين اشًثر ( 4)

 .188 /9(، 3408صحيخ مسبم، يف الركاح، حب  كاح املت ة... )( 5)
= 
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ْنَدُه رْنُهيَّ شَََََْ ٌء  ْ ُيَبل     مَ ْي كاَن هِ : )) يف قمجله  -رمحه هللا-قال أومج ال باس القمطيب

؛ إذ صككككككحَّخ ال قِد وأورل الشككككككمط، وهمج حّجة لبجمهمجر  به (1)ه ا ربُّ  به زفم )): ((سََبي مها
 .(2) ((قمجهلم: إ ه يهسخ  به كل حال

: أ ه لمج جاز ه ا ال قد، ال ابمج إما جيمجز منقّتا حملدب امل كمجرب، وإما أن من املعقول -3
يككل إىل األّول؛ ألن هكك ا م ىن املت ككة إال أ ككه  رّب  رهككا وبه  جيمجز منوكّكدا، وال سككككككككككككككب

واملت ة مرسكككككككككككككمجرة، وال وجه  ،واملعتر يف العقود معانيها ال مبانيها، الركاح والتزّوج
 .(3)لبثاين؛ أل ه فيه استحقاق البض   بيها مه نري رضاها، وه ا ال جيمجز

 
 (4)املطلب الثامن عشر: إتيان النساء يف حماشهن

إىل أ كه ال حيكّل لبّمجكل وط  اممأتكه يف بومهكا، و به  -رمحهم هللا-أكثر أهل العلم هب 
 .-رمحه هللا– (6)، وارتاره أومج ال باس القمطيب(5)ه ا م هب األئمة األرو ة

                                 
زفم وه اهل يل وه قيس، ال رربي، البصمي، أومج اهل يل، صاحب ا مام أيب حريهة. ه  وني ال بم وال بابب. كان مه ( 1)

ه المأي، وهمج قياس أصحاب أيب حريهة. تمجىّل قضا  البصمب. ولد سرة  شم ومائة، أصحاب احلديت، مّث نبب  بي
، اجلمجاهم 141وتمجيف حلبصمب سرة مثان ومخسني ومائة، وله مثان وأرو مجن سرة. ا ظم: طبقاا الهقها  لبشريازي ص

 .2/207املضّية 

 .98 /4املههم ( 2)

 .558 /2ا ظم: ودائ  الصرائ   (3)

 .210ّه. ا ظم: الرهاية يف نميب احلديت واأل م مابب: )حشش(، ص أي يف أبحره( 4)

، 2/462،  قد اجلمجاهم الثميرة 1/351، أحكام القم ن لبجصككككككاص 3/46ا ظم: شككككككمح م اين اشًثر ( 5)
، 10/226، املغ  9/504، البيان لب مماين 1/138، ا شككككككككككككككماف الوه املر ر 238القمجا ني الهقهية 
 .11/138احملبه ، 4/179مرتهه ا راباا 

، وقد صكككككككرف يف ه ا جز ا تاه"إظهار إبحر مه أجاز المجط  يف األبحر" ذكمه 157 /4ا ظم: املههم ( 6)
وال يصكككككككّخ  ه   ه املسككككككك،لة إىل  ظما  مه ال بما ،يف  هس املمجضككككككك  السكككككككاوق. و سكككككككب اخلالف يف ه

ه المواايا املرسككككمجوة إىل أولئك أكثمهم، ولقمجب الشككككبهة رأيت ذكمهم يف املنت و د املسكككك،لة م  الكالم  ب
 .-رمحهم هللا–ال بما  

= 
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 وقد استدلمجا  به ذلك حلكتاب والسرة:
 أما الكتاب:

 قمجلكككه ت كككاىل:   -1                        

                                    

            :(222سمجرب البقمب )اشية. 
 :وجه واالستدالل به من 

حظم وط  احلككككككائض لألذى املمججمجب يف احليض، وهمج القكككككك ر )): أن هللا ت ككككككاىل األول
والرجاسكككككككة، وذلك ممججمجب يف نري ممجضككككككك  المجلد يف هي  األحمجال، فاقتضكككككككه ه ا الت بيل حظم 

 .(1)((وطئهه إال يف ممجض  المجلد
؛ ودليل أ ه (2)ملمأب: أن هللا ت اىل أمم إبتيان الرسككككككككككككككا  مه حيت أمم، واملماب وه قبل االثاين

 أمم حجتراب ذلك املمجض  يف وقت احليض.
ت  القم ن  به اوه  باس  ال   مضكككككاا،  (3)ويدّل  به ذلك ما رواه جماهد قال:  ِمضكككككْ

: اي اوه  باس! أرأيِت قمجل هللا ت اىل  أقف  رد كّل  ية أسككككككككك،له فيم أ زلْت، وفيم كا ت؟ فقبت 

          :ٍَُيُث أرَةكم أْن َتعَتِزلوُ يَّ))؟ قال  (4)رواه الدارمي ((ِرْي 
 .(5)واحلاكم

                                 
 .1/353أحكام القم ن لبجصاص ( 1)

 .1/109، التسهيل ل بمجم الترزيل 3/88، تهسري القمطيب 1/351ا ظم: املصدر الساوق. ( 2)

بم التاو ني حلقم ن،  قة، جماهد وه جرب املكّي، أومج احلّجاج، املشزمي ممجالهم، ا مام، شيخ القما  واملهّسميه، كان أ  ( 3)
فقيها،  املا، كثري احلديت، ور ا،  اودا. روى  ه اوه  باس، وروى  ه وقّية ال بابلة، ونريهم. حّد   ره:  كممة، 

 .4/449، سري أ الم الربال  58و را ، وطاووس. تمجيف سرة: مائة. وقيل نري ذلك. ا ظم: طبقاا الهقها  لبشريازي ص

املسرد،  بد هللا وه  بد الممحه وه الهضل وه هبمام السممقردي، أومج حممد الدارمي، احلاف ، صاحب  همج ا مام احلاف  (4)
املسرد،  قة فاضل متقه. طمّجف األقاليم، وصّرف التصا يف، حّد   ه يزيد وه هارون، وي به وه  بيد وه ج هم 

هسري، واجلام . ماا سرة مخس ومخسني وه  مجف، وها ة، و ره مسبم، وأومج باوب، والمم ي. صّرف املسرد، والت
 /10ومائتني، يمجم الموية و د ال صم، وبفه يمجم اجلم ة يمجم  مفة. ماا وله أرو  وسب مجن سرة. ا ظم: هريخ وغداب 

 .12/224، سري أ الم الربال  29

اكم ، واحل205 /1(، 1125سا  يف أبحرهه، )سره الدارمي، كتاب الصالب والرهارب، حب إتيان الر( 5)
ا مام احلاف ، الشيخ الكبري، شيخ أهل احلديت يف  صمه، أومج  بد هللا . واحلاكم همج: 2/307يف املستدرن 

= 
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 قمجله ت اىل:   -2                        :(223سمجرب البقمب )اشية. 
 ه ا ت يني لبقبل؛ فإ ه ممجضكككككككككك  احلم ؛ فإنّ أن  ))أحدمها: :واالسهههههههتدالل به من وجه 

ملا أررباه:  (2)و بي وه زايب (1)احلم  إمنا يكمجن يف ممجض  الب ر، وك لك قال مالك الوه وهب
أن هسكككككككا مبصكككككككم يتحد مجن  ره أ ه جييز ذلك، فرهم مه ذلك، وحبر إىل تك يب الراقل، فقال: 

 ما  مح؟ أي يقل هللا: ك ومجا  بي، ك ومجا  بي، ك ومجا  بي. مث قال: ألسككككككككككككككتم قمج       

  (3)((؟ وهل يكمجن احلم  إال يف ممجض  املربت؟. 

 أّن قمجله ت اىل:  والثاين:         زلت جمجاح ملا  يت يف سكككككككبب  زول اشية، فيقتصكككككككم 
اا مت دّ بب، ف،جيبمجا  به  مجع ما  زلت جمجاح له؛ فإهنم سككك،لمجا  ه جمجاز المجط  يف الهمج مه جه

 .(4) به  ممجمها يف جهاا املسبك المجاحد ال يف املسالك   جبمجازه. فك

                                 
حممد وه  بد هللا وه حممد وه محدويه وه   يم، الضيب، الريساومجري، امل موف حوه البي ، صاحب التصا يف، ولد سرة 

مه صغمه، ح ترا  أويه وراله. له مصّرهاا مرها: املستدرن  إحدى و شميه و المثائة يف روي  األول، وطبب احلديت
 به الصحيحني، وم مفة  بمجم احلديت، وهريخ  يساومجر، واملدرل إىل الصحيخ، وفضائل الشاف ي، ونري ذلك. تمجيف 

 .3/237يف صهم سرة مخس وأرو مائة. ا ظم: طبقاا  بما  احلديت 

سبم، ممجىل رحيا ة، ممجالب أيب  بد الممحه وه يزيد وه أ يس الههمي، يكىن أومج همج ا مام احلاف   بد هللا وه وهب وه م (1)
حممد، ولد مبصم سرة مخس و شميه ومائة، يف ذي الق دب، وقيل: ول ولد سرة أرو  و شميه ومائة. روى  ه ا مام 

ا مام مالك أيضا، مالك، والبيت وه س د، واوه أيب ذئب، وها اا نريهم، و ره البيت وه س د، وقيل: روى  ره 
ومها مه شيمجره، وروى  ره أصب  وه الهمج، وأمحد وه صاحل املصمي ورالئق. تمجيف مبصم يف ش بان سرة سب  وتس ني 

 .214، الديباج ص14ومائة. وهمج اوه ا رني وسب ني سرة. ا ظم: الت ميف أبصحاب مالك ص 

جمجع إليه يف الهتمجى، ي يكه يف  صمه إبفميقية مثبه. ت  همج أومج احلسه  بي وه زايب التمج سي، احلاف  األمني، املم ( 2)
ها ة، مرهم، مالك، والبيت، والثمجري، وهمج أول مه أبرل املمجط، املغمب، ومره ت  البهبمجل وه راشد، وأسد وه 
الهماا، وسحرمجن، وها ة. ماا سرة  ال  ومثا ني ومائة. وقربه وتمج س قمب سمجق المن. ا ظم: الت ميف أبصحاب 

 .60، شجمب الرمجر الزكية ص68الك صم

 .158 /4املههم ( 3)

 املصدر الساوق، وتصمف.( 4)
= 
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فمجربا أحابيت كثريب، يف الرهي  ه إتيان الرسا   يف نري احملّل، حىت حكم  وأما السنة:
 :، مه هبتها(3)حلشهمب -رمحه هللا-، والقمطيب(2) بيها حلتمجاتم -رمحه هللا-(1)الرحاوي
كاَنِت  ْلَيُهوُد َتُقوُل:إي  َجاَرَم ))قال:  -رضكككي هللا  رهما–ما رواه جاوم وه  بد هللا -1

لمتْ           ٍَْوَلذ  مَنَز لمُد أم كاَن  ْلَو هاذ  َ ا يف ُ ُبِ  َتُ  ِرْي ُدُبِة ُجُل  ْرَةأم  : لةَّ      

       ))ََاء )):. زاب مسككككككككككككككبم يف روايككة(4)ه. متهق  بيكك إْن شََ

ٍِد   .(5)((ُرَجب َيًنذ وإْن شاَء غْيَة  ُرَجب َين ذ غمْيَة أنَّ َيلك يف ِصَ امإ َو 
: أّن ه ا احلديت ويان لسكككبب  زول اشية، وهمج يف إتيان املمأب م ْدو ِمًب وجه االسههتدالل منه

ما مبا ال يدع إشكااًل يف يف قك ب ب ها، فيك ْقِتِصم  فيه  به السبب ال ي  زلت ف يه، وه ا احلديت مهسّ 
ِماٍم واحد.  املماب حشية الكممية؛ فإ ه قيَِّد االتّ ِياِن وص 

َجاَرَم    )): قككال: قككال رسككككككككككككككمجل هللا  أومج هميمب  رواهمككا  -2 لما َيْنُظُة  هلل إلمى َرُجلإ 

 .(6)رواه أومج باوب واوه ماجة وه ا لهظه (( ْرَةأَتُ  يف ُدُبِةَ ا

                                 
أمحد وه حممد وه سالمة وه سبمة وه سبيم األزبي احلجمي املصمي، أومج ج هم الرحاوي، ا مام احلاف ، الهقيه.  ( 1)

صارا إليه رمسة أصحاب أيب صحب راله املزين تبمي  الشاف ي وتهقه وه، مث تمن م هبه، وصار حرهي امل هب. و 
حريهة مبصم. وم  كمج ه حرهي امل هب، فقد كان  املا مب اهب هي  ال بما . له تصا يف ودي ة، مرها: أحكام القم ن، 
وم اين اشًثر وهمج أول تصا يهه، ومشكل اشًثر وهمج  رم تصا يهه، واملشتصم يف الهقه، ونريها. ولد سرة تس  و ال ني 

 .1/271ة إحدى و شميه و المثائة. ا ظم: اجلمجاهم املضية يف طبقاا احلرهية ومائتني، وماا سر

 .46، و43 /3شمح م اين اشًثر ( 2)

ا را  شككككم صككككحاويا مبتمجن تتبهة، كبها متمجاربب  به  رواها  ه رسككككمجل هللا ))، وقال: 158 /4املههم ( 3)
وأومج باوب والمم ي والرسكككككككائي، وقد حتممي وط  الرسكككككككا  يف األبحر، ذكمها أمحد وه حربل يف مسكككككككرده، 

 .(( (حترمي احملل املكروه)  ه ها أومج الهمج وه اجلمجزي يف جز  تاه

 صككككككككككككككحيخ البشاري يف التهسككككككككككككككري، حب: ( 4)                         . (4528،) 8/ 
 . والبه  له.247 /10(، 3521قببها...) ، وصحيخ مسبم، حب جمجاز ها ه اممأته يف238

 .248 /10( 3523صحيخ مسبم ومقم: )( 5)

، واوه مككاجككة يف الركككاح، 427 /2(، 2162أرمجككه أومج باوب يف الركككاح، حب يف جككام  الركككاح، )( 6)
، والبه  له. قال البمجصككريي يف مصككباح 449 /2(، 1923حب الرهي  ه إتيان الرسككا  يف أبحرهه، )

= 
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 .((َرْ ُعوٌن َرْي أتى  ْرَةأمَتُ  يف ُدُبِةَ ا)) ه  أيب باوب:ول
وه ا احلديت و يد شكككككديد، وهني أكيد،  ه ه ا اله ل ال ي  حه ال قل السكككككديد، وهمج 
ك لك  اد يف التحممي، وأن فا ل ذلك ممتكب لكبريب، لمجروب التهديد يف ف به، ووروب الّب ه 

 .(1) به ممتكبه، وذلك مه تاا الكبائم
إنَّ  هلل لما َيسَََْتْحِي  ِرَي )): قال: قال رسكككككككككمجل هللا   (2)وه ًثوت رزميةما رواه  -3

 .(3).أرمجه اوه ماجة((لما َتْأُتو   لن َساَء يف أْدَباِرِ يَّ))  ال  مماا: (( ْلَحق 

وه ا احلديت  ا صككككميخ يف الرهي  ه ا تيان يف احملل املكموه، واألصككككل يف الرهي إفابب 
 ممي.التح

                                 
 /6( 1878)) ه ا إسراب صحيخ، رجاله  قاا((. وصححه األلباين يف صحيخ أيب باوب )الزجاجة: 

 ، وونّي أن األصخ همج له  اوه ماجة وهمج ال ي أ بته أّوال، وله  أيب باوب حسه.375

والك ي يّتجكه ويقمجم  بيكه الكدليكل: أن مه ارتككب حمجح  ))م مّفكا الكبريب:-رمحكه هللا–قكال ا مكام الك هيب ( 1)
ه ال ظائم، مما فيه حد يف الد يا: كالقتل، والزه، والسككككككككككككككمقة، أو جا  فيه و يد يف اشرمب، مه مه ه 

. مقدمة كتاب الكبائم ((، فإ ه كبريب  اب ونضكككككب، وهتديد، أو ل ه فا به  به لسكككككان  بيرا حممد 
 .30ص

، أومج  مارب األوسي اخلرمي، ذو همج رزمية وه ًثوت وه الهاكه وه   ببة وه سا دب وه  امم وه نّبان األ صاري ( 2)
الشهابتني، شهد ودرًا وما و دها، وكا ت راية ررمة ويده يمجم الهتخ. شهد م   بي اجلمل وصهني، وي يقاتل فيهما 

. مث سّل سيهه وقاتل ((تقتل  ّمارًا الهئة البانية )): حىت قتل  مار وه ايسم وصهني. قال رزمية: ت ت رسمجل هللا 
 .2/239، ا صاوة 1/610صّهني سرة سب  و ال ني. ا ظم: أسد الغاوة  حىت قتل. وكا ت

. قال 450 /2(، 1924سككككككككككككره اوه ماجة، يف الركاح، حب الرهي  ه إتيان الرسككككككككككككا  يف أبحرهه، )( 3)
ه ا إسككككراب ضكككك يف، حجاج وه أرطاب مدلس، وقد رواه حل ر رة، واحلديت  ))البمجصككككريي يف املصككككباح: 
. قبت: قد حكم احلاف  اوه ((ح و لك البشاري والبزار والرسككككائي ونري واحدمركم ال يصككككخ، كما صككككم 

 /8 به أحابيت يف ه ا الباب أبهنا صككاحلة ا سككراب مرها ه ا احلديت.ا ظم: الهتخ  -رمحه هللا-حجم
 مبتاو اا وشمجاهد فبريج  إليه فإ ه حبت  هيس. 65 /7. وصححه األلباين يف ا روا  241

= 
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ٍَاِئضًََََا أِو  ْرَةأمًة ِ    )): قال: قال رسككككككككككككككمجل هللا  ما رواه أومج هميمب  -4 َرْي أَتى 

َََدَّ مُ  مبا َيُقوُلذ  مقمْد كمفمَة مبا ُأْنِزَل َه مى ُرَح َّد   أرمجه  ((ُدُبِةَ اذ أو كماِ ًناذ  ص
 .(1)األرو ة إال الرسائي
 ه ا  رد أهل ال بم  به التغبي ، وقد وإمنا م ىن )): -رمحه هللا-قال أومج  يسككككه المم ي

َصدَّْق ِبديَنارإ   ))قال:  روي  ه الريب  ًضا  ْ َيَت ٍَاِئ . فبمج كان إتيان احلائض كهما ي (2)((رْي أمَتى 
 .(3)((ينمم فيه حلكهارب

                                 
، والمم ي يف الرهارب، حب ما جا  145 /4( 3904يف الرب، حب يف الكاهه، ) أرمجه أومج باوب( 1)

، واوه ماجة يف الرهارب، حب الرهي  ه إتيان احلائض، 176 /1( 135يف كماهية إتيان احلائض، ) 
وال ي  )): -رمحه هللا-. و قل المم ي  ه البشاري تضكككك يهه، وقال احلاف  اوه كثري354 /1( 639)

 /1تهسككككككككككككككري القم ن ال ظيم ((، شككككاري يف حككككديككككت الممكككك ي  ه أيب متيمككككة: ال يتككككاو   بيككككهقككككالككككه الب
، و ارضككه الشككيخ  بد المزاق املهدي يف ت بيقه  به تهسككري 68 /7.واأللباين صككححه يف ا روا  530

 اوه كثري، أبن الركارب يف ه ا املنت يف ذكم احلائض واملمأب يف الدوم.

. ا ظم: سككككره أيب باوب يف الرهارب، ((أو ورصككككف بيرار ))د األرو ة، ومتامه:  ر همج حديت أيب هميمب ( 2)
،والممكككك ي يف الرهككككارب، حب مككككا جككككا  يف الكهككككارب يف 132 /1(، 264حب يف إتيككككان احلككككائض، )
، والرسكككككككككككككائي يف الرهارب، حب ذكم ما جيب  به مه أته 1/176(، 136ذلك]ي   إتيان احلائض[)

، واوه ماجة يف الرهارب، حب يف 1/205( 368 بمه ورهي هللا ت اىل، ) حبيبته يف حال حيضكككككها م 
. وهمج م بمجل حلمجقف والمف  كما أشككككككككككار إىل ذلك أومج باوب 1/354( 640كهارب مه أته حائضككككككككككا، )

ال رها  وضكككككككككككككك ف ه ا احلديت؛ أل ه هرب يمجقف )): -رمحه هللا–والمم ي، ول قال احلاف  اوه ال ميب 
وهرب  ه  بد احلميد وه  بد الممحه  ب يسرد، وهرب يمسل  ه مقسم  ه الريب  به اوه  باس، وهر 

أول الدم أو ، وهرب  به الشكككككككككك: بيرار أو  صكككككككككف بيرار، وهرب  به التهمقة يف أن املمئي  ه الريب 
واحلديت صككككححه األلباين يف ا روا   .1/176. ال ارضككككة ((، وأرم نري م دلني رمه، م  رواب جمهمجلني

   به شمط البشاري. 1/217

 .176 /1جام  أيب  يسه ( 3)
= 
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همج اوه أيب –قال: سككككك،ْلت  حهصكككككة ورت  بد الممحه  (1) ه  بد الممحه وه سكككككاو  -5
ريد أْن أسككككك،ِلك   ه شكككككيٍ  وأه أسكككككِتْحيي أْن أسككككك،ِلك   ره، قبت  هلا: إيّن  أ (2)-وكم

قالْت: سكككْل اي اوِه أري  ّما ودا لِك، قال: أسككك،ل ك   ه إتّ يان  الرّ سكككا   يف أْبحر ههَّ؟ 
، وكا ت املهاجمون  (3)فقالْت: ِحدَّ ِكْت  أّم سككككككككككككبمة قالْت: كا ت  األْ صككككككككككككار  ال جت ِيبّ 

، فتزّوج رجلا م ه امل هاجميه اممأًب مه األ صكار فجبَّاها، ف،ِوت  األْ صكاريَّة ، ف،ِتْت جت ِيبّ 
اْسِتْحِيت  األْ صارية وِرِمِجْت، ف كِمْا  أمَّ سبمة ف كِمْا هلا، فبما أْن جا  الريب 

 . فد   ِيْت له، فقال هلا: (( ْدُهو ا ل  ))فقال:  ذلك أّم سككككككككككككككبمة لبريب     

                  .ِماًما واحًدا، والصككككككككككمام السككككككككككبيل المجاحد . صكككككككككك 
 .(4)أرمجه الدارمي

وهي  سبة يف  -رمحهم هللا-إىل ها ة مه أهل ال بم وقد نسب اخلال  يف هذه املسألة
نالبها  ظم، وس،ذكم و ض مه  سب إليه إححة المجط  يف األبحر م  التحقيق يف صحة الرسبة 

 .-ا  هللا ت اىلإن ش-

                                 
همج  بد الممحه وه ساو ، ويقال: اوه  بد هللا وه ساو  وهمج الصحيخ، ويقال: اوه  بد هللا وه  بد الممحه، اجل ِمحّي، ( 1)

تقميب  ،5/175املكي،  قةا، هو ي كثري ا رسال. مه الثالثة. ماا سرة مثاين  شمب ومائة مبكة. ا ظم: ا صاوة 
 .340الته يب ص

 .745.  قة مه الثالثة. ا ظم: تقميب الته يب هي حهصة ورت  بد الممحه وه أيب وكم الصديق  ( 2)

هي أم املنمرني هرد ورت أيب أمية وه املغريب وه  بد هللا وه  ممو وه تزوم القمشية، املشزومية. كان زوجها اوه  ّمها  ( 3)
يف هابى اشرمب سرة أرو ، وقيل: سرة  ال ، وكا ت ممه   رها، فتزّوجها الريب أيب سبمة وه  بد األسد، فماا 

أسبم قدميا هي وزوجها، وهاجما اهلجمتني. قيل: ماتْت يف شمجال سرة يف  رم سرة إحدى وستني و د ما جا ها   ي 
 .8/404، ا صاوة 2/624. وهي  رم أمهاا املنمرني ممْجًه. ا ظم: هت يب األتا  والبغاا احلسني وه  بي 

وما و دها.  204 /1(، 1124سره الدارمي، كتاب الصالب والرهارب، حب إتيان الرسا  يف أبحرهه، )( 4)
 . 42 /3كما أرمجه الرحاوي يف شمح م اين اشًثر 

= 
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فقد  -رضككككككي هللا  رهما–ف،ّول هنال  ال يه  سككككككب إليهم القمجل حجلمجاز  بد هللا وه  مم 
قال: ه  بد  (3)قال: ه أصكككككب  وه الهمج (2) ه الموي  وه سكككككبيمان (1)روى الرسكككككائي يف ال شكككككمب

ُيَحد ُث َهِي  ْلَحاِرِث  (5)إنَّ ِهْنَدَنا ِبِ ْصَة  ل َّْيث بي سعد، قال: قبت ملالك: (4)الممحه وه القاسم

َسار   (6)ْبِي َيْعُقوَب َسعيد ْبِي َي ْشَتِةي  ْلَجَو ِري  ُنَح  ُض  (7)ذ هْي  ذ  ال: ُ ْ ُت ِلاْبي ه ة: إنَّا َن

                                 
 .189 /8( 8929، ويف السره الكربى له أيضا)116( ص93احلديت )( 1)

ي ممجالهم، املصمي، اجليزي الشاف ي، روى  ه الشاف ي، واوه وهب، وأيب الرضم همج الموي  وه سبيمان وه باوب األزب (2)
وه  بد اجلبار، وأصب  وه الهمج، و ره أومج باوب والرسائي والرحاوي و رمون. كان  قًة، تمجيف يف ذي احلجة سرة ست 

 .206، تقميب الته يب 1/186ومخسني ومائتني. ا ظم: هت يب األتا  والبغاا 

  وه الهمج وه س يد وه هف ، ممجىل  بد ال زيز وه مموان، أومج  بد هللا، سكه الهسراط. روى  ه الدراوربي، همج أصب( 3)
وحيىي وه سالم، و بد الممحه وه زيد وه أسبم، و ه كبار أصحاب مالك، كاوه وهب واوه القاسم، وأشهب، وتهّقه 

 ، واوه وضاح ونريهم. كان  قة إماما، تمجيف مبصم هبم. روى  ره البشاري، وأومج حامت المازي، وحممد وه أسد اخلش
 .158، الديباج 113سرة مخس و شميه ومائتني، وممجلده و د اخلمسني ومائة. ا ظم: تقميب الته يب 

همج ا مام اجلبيل  بد الممحه وه القاسم وه رالد وه جرابب، ممجىل زويد وه احلار  ال تقي، أومج  بد هللا املصمي، ولد  ( 4)
ن و شميه ومائة، وتمجيف مبصم سرة إحدى وتس ني ومائة. الزم ا مام مالك وروى  ره املمجط،، كما روى  ه سرة مثا

البيت وه س د، و بد ال زيز وه املاجشمجن، ومسبم وه رالد الزجني. وروى  ره احلار  وه مسكني، وأومج زيد وه أيب 
، -رمحه هللا-إماما مقّدًما يف فقه ا مام مالك  الغمم، وحممد وه  بد هللا وه  بد احلكم، وسحرمجن وه س يد. كان

 .239، الديباج ص24وكان  قة ضاورًا، حافظا. ا ظم: الت ميف أبصحاب مالك ص

همج ا مام احملّد ، ال اي الهقيه، ال بم املشهمجر، البيت وه س د وه وه  بد الممحه، ممجىل  قيس وه رفا ة، وهمج ممجىل  ( 5)
الههمي، أصبه مه أصههان، ممجلده سرة ا رتني وتس ني، وقيل: أرو  وتس ني، ووفاته   بد الممحه وه رالد وه مسهم

لبرصف مه ش بان، يمجم اخلميس سرة مخس وتس ني ومائة، وبفه يمجم اجلم ة. ت   را  وه أيب رحح، واوه أيب 
ومها مه شيمجره، مبيكة، وهف ا ممجىل اوه  مم، والزهمي، ونريهم، وروى  ره حممد وه  جالن، وهشام وه س د، 

، هت يب 75وقيس وه الموي ، واوه املبارن، واوه وهب، واوه هلي ة، وربق كثري. ا ظم: طبقاا الهقها  لبشريازي ص
 .2/382األتا  والغاا 

همج احلار  وه ي قمجب األ صاري ممجالهم، املصمي، والد  ممو،  قة  اود، مه اخلامسة، ماا سرة  ال ني ومائة. ( 6)
 .148لته يب ا ظم: تقميب ا

همج س يد وه يسار، أومج احلباب املدين،  قةا متقها. مه الثالثة، ماا سرة سب   شمب ومائة. ا ظم: تقميب الته يب  (7)
 .243ص

= 
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 ال: ورا  لتَّْحِ يُض؟  ال: َنأِتيِهيَّ ِ   أْدَباِرِ يَّذ  ال: أَو َيْعَ ُل َ َذ  ُرسََََِْ ٌم؟  قال           (1)لّي؟

سأل  ْبَي ُهَ َة هن ذ  قال:      (2)شَهُد ه ى َربيَعنم ل  رالك:  أ سار أنَُّ   سعيد بي ي لمَحدَّثِن  هْي 

 .(( لما َبْأَس ِبِ 
كاَن  ْبُي ُهَ َة رضََََ   هلل هنه ا إي   مَةأم  ْلُقْةسَن لمْم    ))قكال:  (4) ه هف  (3)وروى البشككاري

ٍَتَّى َيْفةَغ ِرْنُ ذ  أَخْذُت َه مْيِ  َيوْ     ٍَتَّى  ْنَتَهى إىل َركمانإ  ال:    َيَتكم َّْم  ًراذ  قمَةأ سََََورة  لبقةة 

 .(5)((َتْدِري ِ يَم ُأْنِزلمْت؟ ُ ْ ُت: لما.  ال: أْنِزلمْت يف كذ  وكذ ذ ثمَّ َرَضى

                                 
يقال أمحضت المجل  ه األمم أي حمّجلته  ره، وهمج مه أمحضت ا ول: إذا  ))التحميض: مه أمحض، ( 1)

، واملقصمجب كما يف املنت. ا ظم: ((هت احلمض، فتحمّجلْت إليهمّبت ر ي اخلبة، وهمج احلبمج مه الرباا، اشت
 .233الرهاية يف نميب احلديت واأل م: مابب: )محض(، ص 

همج أومج  ثمان روي ة وه أيب  بد الممحه فمول، وهمج ممجىل تيم وه ممب، وي مف وموي ة المأي، أبرن مه الصحاوة أ س وه ( 2)
وكان حيضم يف جمبسه أرو مجن م تماا، و ره أر  مالك. ماا سرة ست  مالك، والسائب وه يزيد، و امة التاو ني،

 .6/89، سري أ الم الربال  50و ال ني ومائة. ا ظم: طبقاا الهقها  لبشريازي ص

 يف التهسري حب: ( 3)                        ، (4526 )8/ 237. 

رضي هللا –ملهيت، الثبت،  اي املديرة، أومج  بد هللا القمشي، مث ال دوي، ال ممي، ممجىل  بد هللا وه  مم همج ا مام ا( 4)
وراويته، هو ي جبيل، ت  سيده اوه  مم، وأح هميمب، وأح س يد اخلدري، وأح لباوة، وراف  وه رديج،  - رهما

 وه  بد هللا، ويزيد وه  بد هللا، وأسبم ممجىل اوه  مم، ، ورالئق نريهم، وت  مره القاسم وه حممد، وسايو ائشة، 
، سري أ الم 2/424وها اا نريهم، تمجيف حملديرة سرة سب   شمب ومائة  به األصخ. ا ظم: هت يب األتا  والبغاا 

 .5/95الربال  

فيه: : أن إسكككككككككككككحاق وه راهمجيه روى ه ا األ م ورهس ا سكككككككككككككراب، و 238 /8وقد ذكم احلاف  يف الهتخ ( 5)
. وصكككححه  ره احلاف  يف املمجضككك  السكككاوق، ووصكككحته جزم الشكككيخ (( زلت يف إتيان الرسكككا  يف أبحرهه))

 بد هللا وه حممد  بد المحيم البشاري يف كتاوه: إحتاف الربال  أببلة حتممي إتيان احملّل املكموه مه الرسا  
 .65ص 

= 
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فه ا أصل ما روي  ه اوه  مم رضي هللا  رهما، وقد أ كمها اوره ساي، وك َّب هفً ا يف 
أ ه  (3) ه أيب الرضكككم (2)ه ا، فقد روى الرسكككائي يف ال شكككمب ، ول هف   هسكككه أ كم(1)روايته ه ه

: ْد ُأْكثِِة ه مْيكم  ْلقمْوُل أنَّكم َتقول َهِي  ْبِي ُهَ َة إنَُّ  أْ َتى بأمْن      قال لراف  ممجىل  بد هللا وه  مم: 

َََاُء يف أْدباِر ا؟ َََُأ ُيؤَتى  لن س ْخِبُةكم كْيَف كان  ْلأمْرُةذ إنَّ  ال َناِ ٌم: لمقمْد كمَذُبو  َه م َّذ َولمِكن   س

ٍَتَّى َب مَ :     ْنَدُه    ْبَي ُهَ َة َهَةَض  ْلُ صَََََْحَف َيْوًرا وأنا ِه                  

   َََة ُ َةْي إ َََاَءذ  (4) ]ُنَجب  [ ال: َيا َناِ ُم َ ْل َتْع مُم َرا أْرُة  ذه  ْلآين؟ إنَّا ُكنَّا َرْعش  لن س

سائناذ  هي  ُ يَّ  دْ      َصاَرذ أَرْدَنا ِرْنُهْم َرا ُكنَّا ُنةيُد ِرْي ِن َساَء  ْلأمْن    م َّا دَخْ َنا  ْلَ ديَننموَنكمْحَنا ِن

َََاِر إنَّ ا ُيْؤَتْيَي هََ مى َجُنوِبِهيَّذ أمْنَزلَ  َََاُء  ْلأمْنصَ    هلل تَعالمى: كمِةْ َي يلك وأْهظمْ َنُ ذ َوكاَن ِنسَ

                      )). 
فهككك ه الموايكككة تمّب إليهكككا ككككّل الّمواايا األرمى، لكمجن هككك ه الّموايكككة مبيركككة ويكككاه ال حيتمكككل 

لشارع ، وإذا كا ت ه ه القا دب يف كالم اإ ا تعارض احلاظر واملبي  قدم احلاظرأتويال، وأل ه 
 فكيف وغريه!

وقككد جككا   رككه]ي   هف ككا[ روايككة أرمى وتحممي أبحر  )): -رمحككه هللا-قككال ا مككام الكك هيب
الرسكككا ، وما جا   ره حلمرصكككة فبمج صكككّخ، ملا كان صكككمحيا، ول حيتمل أ ه أراب ودومها مه ورائها 

 .(5) ((يف القبل
                                 

قال سككككككككككككاي: ك ب ال بد أو أرر،، إمنا  )): ، ولهظه42 /3رواه  ره الرحاوي يف شككككككككككككمح م اين اشًثر ( 1)
 .((ال أبس أن ينتني يف فموجهه مه أبحرهه ))قال: 

 :حب أتويل قمجل هللا جل  رابه (2)                         (92) وما و دها.  115ص
 .3/42الرحاوي يف شمح م اين اشًثر  ، وأرمجه أيضا8/189( 8929وهمج يف الكربى له أيضا)

همج ساي وه أيب أمية، أومج الرضم، ممجىل  مم وه  بيد هللا التيمي، املدين،  قة  بت، وكان يمسل، مه اخلامسة، ماا ( 3)
 .226سرة تس  و شميه ومائتني. ا ظم: تقميب الته يب 

أ ه ورب يف  سككشة جنيب. وهمج األقمب يف ورب يف املربمجع مه ال شككمب جني ، وأشككار احملقق يف اهلامش إىل ( 4)
 وهللا أ بم. ألن جمي  الرسا  ليس راصا ورائهة! ظمي، 

وقد أوضكككحرا ه ه املسككك،لة يف مصكككرف مهيد،  )): -رمحه هللا-. قال ال هيب100 /5سكككري أ الم الربال  ( 5)
= 
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د ؛ وذلكك أّن ظكاهم الموايكة همج وهك ا التك،ويكل وإن ككان لقكائكل أن يقمجل: فيكه  مجع مه البك  كْ  
االتيان يف الدوم، كما يف م ارضككككككككككككككة ا مام مالك لمواية البيت يف ذلك، إال أّن املبج  إليه همج 
المواية األرمى اليت صكككككككككمّح فيها هف  وتك يب الراقبني  ره لإلححة والّمرصكككككككككة، وك لك ممجافقته 

 م  ما فيه. وهللا أ بم. لقمجل ساي وه  بد هللا، ول ا يصّخ التمّسك هب ا املسبك
لمج  بت  ره، فقد ومّهه نريه  -رضككككككككككككككي هللا  رهما–أّن ه ا فهم اوه  مم  :وجواب آخر

-إّن  بَي ه ة ))قال:   ره  (1)فقد روى أومج باوب يف سكككرره -رضكككي هللا  رهما–كاوه  باس 

(أْوَ َم) -و هلل يغفة ل 
رم  ذ   حلم   ري   - وَثيإوُ ْم أ ُل-ذ إنَّ ا كان  ذ   حل ُّ ِرَي  لْنصََاِر(2)

ذ وكانو  َيَةْوَن لمُهْم  مضًَََْ ا ه ْيِهْم يف  لع مذ  كانو  يْقتدوَن بكثريإ ِرْي  -و ْم أْ ُل كتاب -يهوَد

ٍَْة، ذ ويلك أسَََْتُة را تكوُن   ِ ْعِ همذ وكان ِرْي أْرِة أ ل  لكتاب أْن ال َيُأتو   لن سََاَء إل ا ه ى 

ِرَي  لنصََََار  د أَخذو  بذلك ِرْي  ع همذ وكان  ذ   حل ُّ ِرَي ُ َةْي إ          ملةأُةذ  كان  ذ   حلم ُّ  

ًٍا ُرْنكمًة ذ ويت ذَّيون ِرْنُهيَّ ُرْقِبالت  وُرْدِبة ت  وُرسََْتْ قياتذ    ا  ِدَم      ٍُوَن  لن سَاَء شَْة يشََْة

ََنم بها يل  ََارذ  ذ ب يص كذ  أْنكمَةْتُ   ملهاجةون  ملدينن: تَزوََّج رجٌل ِرْنُهْم  رةأة ري  لنص

َََِةيَ  َََْنْم يلك وإل ا  اْجَتِنْبينذ ٍّتى ش ٍَْة،   اص أْرُة  اذ   (3)ه مْيِ ذ و الْت: إنَّ ا ُنْؤَتى ه ى 

                                 
فا بم أن مه روي  )): -رمحه هللا-. وقال الشككككككككككككيخ حممد األمني((ال يرال ه  اي إال ويقر  وتحممي ذلك

 ره جمجاز ذلك كاوه  مم وأيب سكككككككك يد اخلدري وها اا مه املتقدمني واملت،رميه، جيب محبه  به أن 
ممابهم ح تيان يف الدوم إتياهنا يف الهمج مه جهة الدوم، كما يبيره حديت جاوم، واجلم  واجب إذا 

 .1/108. األضمجا  ((أمكه

. واحلديت صححه احلاف  اوه كثري يف 427 /2(، 2164كاح، )يف كتاب الركاح، حب يف جام  الر( 1)
 .66، وا ظم: إحتاف الربال  أببلة حتممي إتيان احملّل املكموه مه الرسا  ص 526 /1تهسريه 

قمجله: )أوهم اوه  مم( هك ا وق  يف المواية، والصمجاب: )وهم( وغري )): -رمحه هللا-قال ا مام اخلرايب( 2)
إذا ذهب ومهه إىل الشي ، وأْوِهِم  -مهتمجحة اهلا –ل إذا نب  يف الشي ، ووِهِم ألف، يقال: وهم المج

إذا أسق  مه قما ته أو كالمه شيًئا، ويشبه أن يكمجن قد وب  اوه  باس  ه اوه  مم يف -حأللف–
 .2/427. م اي السره حباشية السره ((أتويل اشية رالف ما كان  بيه اوه  باس

 ، مابب: )شما(.477م. ا ظم: الرهاية يف نميب احلديت واأل م صشمي: أي  ظم وتهاق( 3)
= 
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 ذ  أْنَزل  هلل هزَّ وجلَّ: ب   يلك رسول  هلل                        أْي .

 .(( ت  وُرْسَتْ ِقياتذ يعين بذلك َرْوِضَم  ْلَولمَدُرْقِبالت  وُرْدِبة
 ا مام مالك وه أ س رمحه هللا. وممن نسب إليه القول ابجلواز

، مّ وحكي  ه مالك يف كتاب يسكككككككمه كتاب السكككككككّ )): -رمحه هللا-قال أومج ال باس القمطيب
إححة  (1)و سكككككككب الكتاب إىل مالك، وح اق أصكككككككحاوه ومشكككككككااهم يركمو ه. وقد حكه ال تيب

وأظره مه ذلك الكتاب املركم  قل، وقد تمجاربا رواايا أصكككككككككحاب مالك ، (2)ذلك  ه مالك
مكا  قكل  ه مكالكك مه   ركه إب ككار ذلكك القمجل وتكك يبكه مله  قكل ذلكك  ركه، وقكد حكيركا  اّ 

 .(3) ((ذلك يف جز  كتبراه يف ه ه املس،لة
ر   -تصككككخ  سككككبته إىل ا مام مالك، أطبق األئمة املالكية  به إ كاره، وأ ه ال كتاب السههه 

 ، ملا فيه مه القبائخ ال ظام اليت يرزه  رها مه همج أقّل مره رتبة  بما وبيرا.-رمحه هللا
وقد ت ت مه ي كم ملالك وه أ س كتاب  )): -رمحه هللا- (4)قال ا مام أومج وكم األهبمي

ا أو يما يه. وكان سكككككككككككّم، وكان مالك أتقه هلل  ز وجل وأ ظم شككككككككككك،ه مه أن يتقي يف بيره أحد
                                 

همج حممد وه أمحد وه  بد ال زيز وه  تبة وه هيل القمطيب، أومج  بد هللا األممجي السهياين ممجالهم، ت  حأل دلس مه ( 1)
ال اوه لباوة: حيىي وه حيىي، وس يد وه حسان، ونريمها، ورحل فسم  مه سحرمجن، وأصب ، وكان حافظا لبمسائل. ق

ه  كتاب املستشمجة، وكثم فيها مه المواايا املرموحة، واملسائل الشاذب، وكان ينته حملس،لة الغميبة، فإذا أ جبته 
قال: أبربمجها يف املستشمجة. وقال اوه وضاح: يف املستشمجة رر، كثري. وقال حممد وه  بد احلكم: رأيت جّبها 

ال تيب يف  صف روي  األول، وقيل: اشرم، سرة مخس وقيل: أرو  ومخسني  مك وًح، ومسائل ال أصمجل هلا. تمجيف
 .336، الديباج ص12/335ومائتني. ا ظم: سري أ الم الربال  

، ويف الرا صككككككيانة  جيبة، وذكم اوه رشككككككد إ كار 460 /18ا ظم رواية ال تيب يف البيان والتحصككككككيل ( 2)
مه  هس اجلز . وقد تتاو   بما  امل هب  به  462ا مام مالك وتك يبه مله  قل  ره ا ححة يف ص

مني، وي مييز فيه وبني الصكككحيخ والسكككقيم. ا ظم: كتاب سكككإ كار كتاب ال تيب، فإ ه حشكككد فيه الغت وال
وما و دها. قبت: والكتاب  به كّل ذلك إحدى األمهاا  124اصكككككرالح امل هب  رد املالكية ص 

 تاب وج ل له قيمة  بمية، ومرزلة  بّيًة، وهللا ت اىل املست ان. رد املالكية، وشمح اوه رشد له مثّه الك

 .3/90، وا ظم تهسري القمطيب 157 /4املههم ( 3)

همج ا مام أومج وكم حممد وه  بد هللا األهبمي، الهقيه، املقم ، الصاحل، احلاف ، الرظار، القيم ومأي مالك، ا تهت إليه  ( 4)
القاضي أيب  مم واوره أيب احلسه، وأر   ه أيب الهمج، واوه املرتاب، واوه وكري، رمسة املالكية وبغداب، تهّقه  به 

= 
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مشككككككهمجرا هب ه احلال، وأ ه ال يتقي مه سككككككبران وال نريه. وقد  ظما يف نري  سككككككشة مه كتاب 
السم، فمججدهتا ترقض و ضها و ضا، ولمج ت  مالك إ ساه يتكّبم وب ض ما فيه، ألوج ه ضمح. 

يقمجل:  (2)، قال: ت ت  بد هللا وه أمحد الريالسكككي(1)وقد حّد   ممجسكككه وه إتا يل القاضكككي
 ه كتاب السككككم ملالك وه أ س، فقال: سكككك،لت أح ًثوت حممد  (3)سكككك،لت إتا يل وه إسككككحاق

صاحب اوه القاسم، هل ملالك كتاب سم؟ فقال: س،لت اوه القاسم  ه  (4)وه  بيد هللا املدين
 .(5) ((ذلك، فقال: ما   مف ملالك كتاب سم

                                 
وت  مه أيب وكم وه اجلهم، واوه باسة، وحّد   ره ها ة، مرهم: إوماهيم وه تبد، واوره إسحاق، وأومج القاسم 

 شمجال سرة مخس وتس ني المجهماين، والقاضي الترمجري، والدار قر ، والباقالين، والقاضي  بد المجهاب. تمجيف يف
 .91، شجمب الرمجر الزكية ص351و المثائة، وسره  يف ومثا مجن أو حنمجها. ا ظم: الديباج 

 و ه ،أويه  ه  حدّ  ،األزبي  ممو أومج ،برهم وه زيد وه محاب وه إتا يل وه إسحاق وه إتا يل وه مجسهمهمج ( 1)
 وه أمحد وه إوماهيم إسحاق وأومج ،الهقيه األهبمي وكم أومج  ره روىو  ،احلاف  هارون وه وممجسه ،الكدميي ال باس أيب

 سرة يف القاضي إسحاق وه إتا يل وه ممجسه  ممو أومج ولد .الكاتب املرش  وه الهمج وأومج ،املقم  الرربي حممد
ريخ . ا ظم: هوأرو ني ست سرة أول يف أو و المثائة وأرو ني مخس سرة  رم يف وفاته كا ت  مث ومائتني وسب ني  ال 
 .13/62وغداب 

 ي أ ثم له  به تمهة!( 2)

همج ا مام أومج إسحاق إتا يل وه إسحاق وه إتا يل وه محاب وه زيد وه برهم، اجلهضمي األزبي، ممجىل  ل جميم  ( 3)
وه حازم. أصبه مه البصمب، وهبا  ش،، واستمجطه وغداب، وت  حممد وه  بد هللا األ صاري، وسبيمان وه حمب 

حجاج وه مرهال األمناطي، ومسّدًبا، والق ريب، وأح المجليد الريالسي، و بي وه املدي ، وها ة نريهم، المجاشحي، و 
وروى  ره ممجسه وه هارون، و بد هللا وه ا مام أمحد وه حربل، وأومج القاسم البغمجي، وحيىي وه صا د. كان  املا 

لبسان، وكان مه  ظما  املربّب يف  بم كتاب سيبمجيه. أّلف حلقم ن، واحلديت، و ًثر ال بما ، والهقه، وامل مفة و بم ا
املنّلهاا القّيمة، مرها: أحكام القم ن، وهمج كتاب ي يسبق إىل مثبه، وكتاب يف القما اا، وكتاب يف م اين القم ن، 

اب األممجال وكتاب الّمّب  به حممد وه احلسه، وكتاب الّمّب  به الشاف ي، وكتاب املبسمجط يف الهقه، وتتصمه، وكت
، ونريها. تمجيف فج،ب وقت صالب ال شا  األرريب ليبة األرو ا  لثمان وقني مه واملغازي، وكتاب الصالب  به الريب 

، 151ذي احلجة سرة  رتني ومثا ني ومائتني. وممجلده سرة مائتني. وتمجيف وهمج اوه  رتني ومثا ني سرة. ا ظم: الديباج ص
 .65شجمب الرمجر الزكية ص

ه حممد وه  بيد هللا وه حممد وه زيد املدين، أومج ًثوت، ممجىل  ل  ثمان،  قة مه ال اشمب. ا ظم: تقميب الته يب ل بّ ( 4)
494. 

شككمح الشككيخ أيب وكم األهبمي البغدابي املالكي لكتاب اجلام  ل بد هللا وه  بد احلكم املصككمي املالكي ( 5)
= 
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جل أن يسككككككككككككككتمت  وزوجته وأمته جبمي  وجيمجز لبم  )): -رمحه هللا-(1)وقال اوه جزي الكبيب
اإلتيان يف الدبر؛ فإنه حرام، ولقد افرتى من نسههههههههب جواز  لك إىل وجمجه االسكككككككككككتمتاع، إال 

 .(2) ((مالك
وْلِيْح ر أْن يه ِل م  زوجته أو جاريته ه ا اله ل  )): -رمحه هللا–وقال ا مام اوه احلاج 

ان املمأب يف ب و م ها، وهي مسككك،لة م ضكككبة يف القبيخ الشكككري  ال ي أحد ه و ض السكككهها ، وهمج إتي
موا  به ذلك، لكّرهم  سككبمجا ذلك إىل اجلمجاز، ويقمجلمجن: إ ه ممويد  ه  تِكه ْم لمج اقِتصككِ ا سككالم، ولِيكْ

؛ ألّن مه  سكككككبها إىل مالٍك إمنا  سكككككبها وهي رواية منَكَرٌة عنه ال أصههههل هلا، -رمحه هللا–مالك 
ِد ذلك يف ّم، وإْن و ج   نريه فهمج متقمجَّل  بيه، وأصكككككككككككحاب مالك مرب قمجن  به أّن لكتاب السكككككككككككّ

لُّ مالك  ه إححتها،  مالًكا ي يكه له كتاب سككككككككككككككمٍّ، وفيه مه نري ه ا أشككككككككككككككيا  كثريب مركمب جيِ 
ئل مالك  يف الكتب املشككهمجرب املموية  ره: أجيمجز وط  املمأب  -رمحه هللا–فكيف مبرصككبه...وقد سكك 

                                 
: 462 /2. حاشكككية  قد اجلمجاهم 68 /1وما و دها. و ره  قل اوه شكككاس يف  قد اجلمجاهم  175ص 

وهمج كتاب مركم. قال اوه فمحمجن:  ))قال الشككككككككيخ وه زكمي يف شككككككككمحه  به  صككككككككيحة الشككككككككيخ زروق: 
، ومه احل  مه وقهت  بيه فيه مه الرقا مه الصككككككككككحاوة والقدح يف بيرهم، رصككككككككككمجصككككككككككا  ثمان 

وورع مالك وبيره يرايف ما اشتمل  ال بما  والقدح فيهم، و سبتهم إىل قبة الديه... ما ال أستبيخ ذكمه،
ي   - بيه كتاب السككككككككم، وهمج جز  لريف حنمج  ال ني ورقة. ويف املدرل: مه  سككككككككب إىل مالك إححته

إمنا  سككككبها لكتاب السككككم، وإن وجد ذلك يف نريها فهمج ]مرقمجال[ مره، وأصككككحاب -هاع املمأب يف بومها
مه نري ه ا أشككككككككككيا  كثريب مركمب، جيل نري  مالك مربقمجن  به أن مالكا ي يكه له كتاب سككككككككككم، وفيه

 . اهك. مه احلاشية.((مالك  به إححتها فكيف مبرصبه

همج ا مام أومج القاسم حممد وه أمحد وه جزي الكبيب، الغمهطي، مه ذوي األصالة والمججاهة، والرباهة وال دالة، ا مام  ( 1)
رشيد، وأح افد وه أيب احلمجط، والقاضي اوه ومطال، وأح القاسم  احلاف ، ال مدب املتهّره، أر   ه اوه الزوري، والزم اوه

وه الشاط، و ره أورابه حممد، وأومج وكم أمحد، و بد هللا لسان الديه وه اخلريب، وإوماهيم اخلزرجي، ونريهم. ألف 
إىل  بم األصمجل، يف فرمجن ال بم، مرها: وسيبة املسبم إىل هت يب صحيخ مسبم، والقمجا ني الهقهية، وتقميب المجصمجل 

والرمجر املبني يف  قائد الديه، والهمجائد ال امة يف حله ال امة، والتسهيل ل بمجم الترزيل. تمجيف شهيًدا يف واق ة طميف سرة 
. وتمهة واس ة  ره 213إحدى وأرو ني وسب مائة، وممجلده سرة  ال  وتس ني وستمائة. ا ظم: شجمب الرمجر الزكية ص

 .23شتار وه الشيخ حممد األمني يف حتقيقه لكتاب تقميب المجصمجل إىل  بم األصمجل صيف مقّدمة الشيخ حممد امل

 .238القمجا ني الهقهية ص( 2)
= 
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؟ أي تسككككككككككككككم مجا قمجل هللا ت ككاىل: يف بومهككا؟ فقككال: أمككا أ تم قمجم    مبا          

     (1)((أيكمجن الزرع حيت ال  باا؟. 
والقمجل حجلمجاز مرسكككمجب ملالك يف كتاب السكككم،...  )): -رمحه هللا-(2)وقال ا مام احلراب

ه، وفيه مه الغض مه الصككككككككككككككحاوة والقدح يف وأما السككككككككككككككم فمركم، قال اوه فمحمجن: وقهت  بي
، ومه احل  مه ال بما ، والقدح فيهم، و سكككككبتهم إىل قبة الديه، بيرهم، رصكككككمجصكككككا  ثمان 

، ما ال أسككتبيخ ذكمه، وورع مالك وبيره (3)م  إهاع أهل ال بم  به فضككبهم، رصككمجصككا أشككهب
 .(4)((يرايف ما اشتمل  بيه كتاب السم، وهمج جز  لريف حنمج  ال ني ورقة

قال: سكككككككك،لت مالك وه أ س: ما  (5)وأما خبصككككككككمجص املسكككككككك،لة، فقد روى إتا يل وه روح
تقمجل يف إتيان الرسككككككككككككا  يف أبحرهه؟ قال: ما أ تم قمجم  مب، هل يكمجن احلم  إال يف ممجضكككككككككككك  
الزرع؟ ال ت دوا الهمج، قبت: اي أح  بد هللا، إهنم يقمجلمجن إ ك تقمجل ذلك. قال: يك ومجن  بي، 

 .(6)ييك ومجن  ب

                                 
 وما و دها. 161 /2املدرل الوه احلاج ( 1)

، همج أومج  بد هللا حممد وه حممد احلراب، املكي املمجلد والقمار، الهقيه ال المة، احلاف  الرظار، أحد ال بما  الكبار ( 2)
احملّققني األريار. أر   ه والده، وحممد وه  بد الغهار، وقاضي املديرة حممد وه أمحد السشاوي ونريهم، و ره أئمة 
مرهم: اوره حيىي، و بد الممحه التاجمجري، وحممد املكي، وحممد القيسي. له منلهاا أجّبها: شمحه  به املشتصم 

ل، وشمح قمب ال ني يف األصمجل  مام احلممني، وشمح رجز اوه )ممجاهب اجلبيل( ي يسبق إىل مثبه، وشمح مرسك ربي
نازي يف  ظائم المسالة، ونريها. ممجلده يف رمضان سرة  رتني وتس مائة، وتمجيف يف روي  الثاين سرة أرو  ومخسني 

 .270وتس مائة. ا ظم: شجمب الرمجر الزكية ص

سي، مث اجل دي، واته مسكني، وأشهب لقب له. ولد همج أومج  مم أشهب وه  بد ال زيز وه باوب وه إوماهيم القي( 3)
سرة أرو ني ومائة، وماا مبصم سرة أرو  ومائتني و د ممجا الشاف ي وثما ية  شم يمجًما. أر   ه ا مام مالك، والبيت 
وه س د، و ه ها ة، وروى  ره ورمج  بد احلكم، واحلار  وه مسكني، وسحرمجن وه س يد، وها ة، وقمأ  به هف ، 

ّقه مبالك وحملصمّيني. وصّرف كتاح يف الهقه، رواه  ره س يد وه حسان ونريه. ا ظم: الت ميف أبصحاب مالك وته
 .162، الديباج ص29ص

 وما و دها. 24 /5ممجاهب اجلبيل ( 4)

 ي أ ثم له  به تمهة!( 5)

مجري إبسكككككككككككرابه إىل  ه أيب وكم وه زايب الرسكككككككككككاو 533 /1ذكمه احلاف  اوه كثري رمحه هللا يف تهسكككككككككككريه ( 6)
= 



 االختيارات الفقهّية لإلمام أبي العّباس القرطبّي في غير العبادات

 83 

 .-رمحه هللا-ا مام الشاف ي وممن نسب إليه القول ابجلواز
رمحهما -(2)أ ه جِمْا مراظمبا وني الشككككاف ي وحممد وه احلسككككه (1)فقد روى اوه  بد احلكم

، (3)(املكا مب)سكككككككككككك،ل  حممد وه احلسككككككككككككه، فقبت  له: إْن كرِت تميد  ))أن الشككككككككككككاف ي قال:  -هللا
ف، ت أ بم، وإن تكّبمت حملراصككككككككككهة كبَّْمت ك، قال:  به وتصككككككككككحيخ الّمواايا وإن ي تصككككككككككّخ، 

: فب،يّ  شي  حمَّْمِته؟ قال: وقمجل هللا ت اىل:   املراصهة. قْبت               

 وقال:           فيكمجن ذلك حمّمما ملا : واحلم  ال يكمجن إاّل يف الهمج. قبت 
: فما تقمجل لمج وطئها وني سككككككككاقيها، أو يف أ كاهنا، أو حتت وررها، أو  سككككككككمجاه؟ قال:   م. قبت 

                                 
فهكك ا همج الثككاوككت  رككه، وهمج قمجل أيب حريهككة والشككككككككككككككككاف ي وأمحككد وه حربككل  ))إتككا يككل. وقككال اوه كثري 

وأصككككحاهبم قاطبة، وهمج قمجل سكككك يد وه املسككككيب...وقد روى احلاكم والدارقر  واخلريب البغدابي  ه 
قد اسككتقصككاها شككيشرا ، و شككديدا  ا مام مالك مه طمق يقتضككي إححة ذلك، ولكه يف األسككا يد ضكك فا 

 -رمحكه هللا-. و قكل احلكاف  اوه حجم ((ه كه يف ذلكك، وهللا أ بم حلكاف  أومج  بكد هللا الك هيب يف جز ا
 لبشريب تتصما. ((المواب  ه مالك )) ه كتاب  239 /8يف الهتخ  -رمحه هللا-إ كار ا مام مالك

، ويقال: ممجىل  مريب، اممأب مه ممجا   ثمان وه  هانهمج أومج حممد  بد هللا وه  بد احلكم وه أ ني وه البيت،  ( 1)
ممجىل راف ، ممجىل  ثمان، ت  مالكا، والبيت، و بد المزاق، والق ريب، واوه هلي ة، واوه  ييرة، ونريهم، و ره اوه حبيب، 

ا مب هب مالك، وأمحد وه صاحل، واوه منري، والموي  وه سبيمان، واوه املمّجاز، ونريهم. كان رجال صاحلا،  قة، متحّقق
فقيها صدوقا،  اقال حبيما، وإليه أفضت المايسة مبصم و د أشهب، وكان صديقا لإلمام الشاف ي، و بيه  زل إذ جا ، 
ف،كمم مثمجاه، ووب  الغاية يف ومّه، و رده ماا، وروى  ه الشاف ي، وكتب كتبه لرهسه واوره، وضّم اوره حممدا إليه. ومه 

ملشتصم األوس ، واملشتصم الصغري، وكتاب األهمجال، وكتاب القضا  يف البريان، وكتاب لليهه: املشتصم الكبري، وا
فضائل  مم وه  بد ال زيز، وكتاب املراسك، ونريها. ماا  حدى و شميه ليبة ربْت مه رمضان سرة أرو   شمب 

ام الشاف ي. ا ظم: الديباج ومائتني، وهمج اوه ستني سرة مبصم، ممجلده سرة مخس ومخسني ومائة، وقربه جبا ب قرب ا م
 .59، شجمب الرمجر الزكية ص218ص

همج أومج  بد هللا حممد وه احلسه وه فمقد الشيباين،  ا مام امل موف، صاحب ا مام أيب حريهة، وهشم م هبه يف ( 2)
رة، الكتب، ولد ومجاس ، وصحب أح حريهة وتهّقه وه ووصاحبه أيب يمجسف القاضي، وأر   ه ا مام مالك حملدي

وروى  ره املمجط،. و ره أر  أئمة مرهم ا مام الشاف ي، وأومج  بيد القاسم وه سالم، وحيىي وه م ني. و  القضا  
لبمشيد حلمقة، مث  زله  رها، وسار م ه إىل المي وواله القضا  فيها، فتمجيف هبا سرة سب  ومثا ني ومائة، وهمج اوه مثان 

 .9/134، سري أ الم الربال  3/122ومخسني سرة. ا ظم: اجلمجاهم املضية 

 هك ا يف املصدر ول ّبه املكاومب. ( 3)
= 
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: فب ِم حِتِْتجُّ  : أفيحمم ذلك؟ قال: اِل. قبت  ؟ قال: اِل. قبت  أر ْا ذِِكِمه  ويدها، أيف ذلك حم ا
ِة فيه؟ قال: فإن هللا قال:   مبا ال ح جَّ               َّقال: فقبت  له: إن

هككك ا مكككا حيتجُّمجن وكككه لبجمجاز، أنَّ هللا أ ىن  به مه حه  فمجكككه مه نري زوجكككه، ومكككا مبككككت 
 .(1)((مييره

وه ا ال ي  ارض وه الشككككككككاف ي حممد وه احلسككككككككه رمحة هللا  بيهما، أوربه الشككككككككيخ حممد 
ه املمأب، ويف الهشكك يه، وال يرتقض هكك ا جبمجاز اجلمككاع يف  ك ))حيككت قككال: -رمحككه هللا-األمني

والسكككككككككاقني، وحنمج ذلك، م  أن الكّل ليس حمّل حم ؛ ألن ذلك يسكككككككككّمه اسكككككككككتمرا  ال ها ا، 
 .(2)((والكالم يف اجلماع

مرِكزَّها  ه ه ا القمجل، فقد  ّا  به التحممي يف  -رمحه هللا-والصحيخ أّن ا مام الشاف ي 
احتمبككت اشيككة م ريني، أحككدمهككا: أن  )) : و ككد ذكمه شيككة احلم  -رمحككه هللا-نري مككا كتككاب. قككال

 تنته املمأب حيت شكككككا  زوجها؛ ألّن          يبنيّ  أيه شكككككئتم ال حمظمجر مرها، كما ال حمظمجر
مه احلم ، واحتمبت أّن احلم  إمنا يماب وه الرباا، وممجضكككككككككك  احلم  ال ي يربب وه المجلد همج 

يف نريه، فارتبف أصككككككككحاورا يف إتيان الرسككككككككا  يف  الهمج بون ما سككككككككمجاه، ال سككككككككبيل لربب المجلد
 أبحرهه، ف هب ذاهبمجن إىل إحالله، و رمون إىل حتمميه...فرببرا الّداللة  ه رسككككككككككككككمجل هللا 

أ ككه  (3)فمججككْده حككديثني تتبهني، أحككدمهككا ًثوككت، وهمج حككديككت اوه  ييرككة  ه حممككد وه املركككدر
ه أته اممأته يف قببها مه بومها جا  المجلد ت  جاوم وه  بد هللا يقمجل: كا ت اليهمجب تقمجل: م

 أحمجل، ف، زل هللا  ز وجل:                        فلس  أرخص فيه، بل
 .(4) ((أهنى عنه

                                 
 كتاب مراقب الشاف ي لبحاكم..  قال مه  8/40، وا ظم: الهتخ 3/182احلبري  التبشيا( 1)

 .108 /1أضمجا  البيان ( 2)

مه الثالثة ماا سرة  ال ني ومائة همج حممد وه املركدر وه  بد هللا وه اهلديم، التيمي، أومج  بد هللا املدين،  قة فاضل، ( 3)
 .508أو و دها. ا ظم: تقميب الته يب ص

وما و دها، وحنمجه يف كتاب  شكككككمب الرسكككككا  مه األم حب إتيان الرسكككككا  يف أبحرهه مه األم  6/443األم ( 4)
 ، وقد سبق  ميج احلديت وأ ه متهق  بيه يف أبلة التحممي.234.وحنمجه يف تتصم املزين 6/244

= 
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 وه ا  ّا مه الشاف ي يف الرهي، يقضه وه  به كّل ما ورب  ره مما حيتمل التحبيل.
ل ّل الشككككككككككاف ي ))ول ال ي  قبه حممد وه  بد احلكم  ره، فقد قال احلاكم: وأما الرا األ

 .(1) ((كان يقمجل ذلك يف القدمي، وأما يف اجلديد فصمّح حلتحممي
وحيتمل أن يكمجن ألزم حممدا ورميق املراظمب،  )): -رمحه هللا-(2)وقال فيه احلاف  اوه حجم

ملد يني، واحلجة  رده يف التحممي نري املسكككبك وإن كان ال يقمجل و لك، وإمنا ا تصكككم ألصكككحاوه ا
 .(3) ((ال ي سبكه حممد كما يشري إليه كالمه يف األم

 .(4)وممن نسب إليه القول ابجلواز حممد بن كعب القرظي
أ ه كان ال يمى أبسكككككككككا إبتيان الرسكككككككككا  يف أبحرهه، وحيتّج يف ذلك  (5)روى الرحاوي  ره

 وقمجلكه ت كاىل:                                      

      :أي مه أزواجكم مثل ذلك، إن كرتم تشتهمجن. (.166-165سمجرب الش ما  ) اشية 

                                 
 .240 /8به  ره يف الهتخ  ق( 1)

همج رامتة احلهاظ، ا مام احملّد  الكبري، ال بم الشهري، أومج الهضل أمحد وه  بي وه حممد وه  بي وه أمحد، الشهاب، ( 2)
الكراين، ال سقالين، القاهمي، الشاف ي، ا مام املرهمب مب مفة احلديت و ببه يف األزمرة املت،ّرمب. ولد يف ًثين  شم 

 ال  وسب مائة مبصم، و ش، هبا يتيما يف كرف أحد أوصيائه، وحه  القم ن وهمج اوه تس . أر   ه  ش بان سرة
ها ة مرهم احلاف  ال ماقي، واحلاف  الببقي ، والربماوي، واوه املبقه، وال ز وه ها ة، يف  رميه، صّرف التصا يف 

، ومه تصا يهه البدي ة: فتخ الباري يف شمح صحيخ املهيدب املمضية، سار و كمه المكبان، وطافت كتبه وكّل األوطان
البشاري، والدرر الكامرة، ولسان امليزان، وهت يب الته يب، وتقميبه، وخنبة الهكم، ونريها. تمجيف سرة ا رتني ومخسني 

 .103ومثامنائة. ا ظم: البدر الرال  ص

 املصدر الساوق.( 3)

، وقيل: ولد يف  رم رالفة مشهمجر، قيل: ولد يف حياب الريب  همج حممد وه ك ب القمظي، حبيف األ صار، هو ي( 4)
 بي سرة أرو ني. وكا ت وفاته سرة مثان ومائة. وقيل: و د ذلك. قال احلاف  اوه حجم: و به ه ا يقر  أب ه ي يمجلد 

 .504، تقميب الته يب ص6/273. ا ظم: ا صاوة إال و د الريب 

رمحهما -مجاز إليه كل أيب  بد هللا القمطيب واوه كثري  قال  ره، و سككككككككككب اجل45 /3شككككككككككمح م اين اشًثر ( 5)
 .534 /1، تهسري القم ن ال ظيم 90 /3ا ظم: اجلام  ألحكام القم ن  -هللا

= 
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ا قككد أحككل لكم مه ممكك )) ه هكك ا االسككككككككككككككتككدالل أبن املماب -رمحككه هللا-وأجككاب الرحككاوي
 ((مما قد ذكمه  رده أوىل... ملمجافقته ملا جا   ه الريب –ها هه يف فموجهه، وه ا الت،ويل 

(1). 
 -إن كان صككككككككككحيحا إليه-وما قاله القمظي )): -رمحه هللا-قال احلاف  أومج الهدا  اوه كثري

 .(2) ((فشر،
جيمجز أن يتاو   بيه؛ أل ه  و به فمض صككككككككككككحة ه ا القمجل  ه أحد مه األئمة، فإ ه مما ال

الصكككحيحة، ما  رر، صكككماح، وقد ذكما مه األبلة الشكككم ية، مه  ايا الكتاب وسكككرة الريب 
يكهي زاجما  ه ه ا اله ل الشري ، وه ا اله ل مما ال يقببه  قل سبيم، وال طب  مستقيم. وهللا 

 ت اىل أ بم.

                                 
 .45 /3شمح م اين اشًثر ( 1)

 .535 /1تهسري القم ن ال ظيم ( 2)
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 املطلب التاسع عشر: العزل عن املرأة
 :وفيه ثال  مسائل

 املسألة األوىل: حكم العزل من حيث اجلملة:
ذهككب ههمجر أهككل ال بم إىل أ ككه جيمجز ال زل  ه املمأب، وليس حبماٍم، و به هكك ا مكك اهككب 

 .-رمحهم هللا-(2)، وارتاره أومج ال باس القمطيب(1)األئمة األرو ة
 واستدلمجا  به اجلمجاز أببلة مرها:

ُكنَّا َنْعِزُل َه مى َهْهِد رسول  هلل  ))ال: ق-رضي هللا  رهما-ما رواه جاوم وه  بد هللا  -1

 (3)متهق  بيه(( َو ْلُقْةسُن َيْنِزُل. 

، وذلك وتقميم الشكككككككككارع له، (4)((ة واضكككككككككحة  به إححة ال زل مربقاحجّ ))وه ا احلديت: 
ووقمج ه يف زمه  زول القم ن، وم بمجما أّن قمجل الصككككككككحايب: كّرا  ه ل ك ا... إن كان مسككككككككردا إىل 

                                 
، الكايف 10/38ديم ، فتخ الق2/306، تتصككككككككككككم ارتالف ال بما  3/35ا ظم: شككككككككككككمح م اين اشًثر ( 1)

،  9/507، البيككان لب مماين 4/416رريب ، الكك 2/463،  قككد اجلمجاهم الثميرككة 257الوه  بككد الرب ص
، 4/383، الكايف الوه قدامة 10/228وما و دها، املغ   250 /9شمح الرمجوي  به صحيخ مسبم 

 ري حتممي. ، إال أن الشاف ية واحلراوبة  صمجا  به الكماهة مه ن4/179مرتهه ا راباا 

فقال وتحممي ذلك، و مدته ما  -رمحه هللا–. ورالف يف ذلك ا مام اوه حزم 4/166ا ظم: املههم ( 2)
 .139 /11ورب يف وصهه حلمجأب اخلهي، و يت م  اجلمجاب إن شا  هللا ت اىل. ا ظم: احملبه 

حب حكم ال زل، ، ومسكككككككككككككبم يف الركاح، 9/378( 5209أرمجه البشاري يف الركاح، حب ال زل، )( 3)
قال سككهيان: لمج كان شككيئا يرهه  ره،  )). والبه  لببشاري. وزاب مسككبم يف رواية: 255 /9(، 3544)

المجهم ال ي وق  يف ال مدب وشكككككمح اوه بقيق  -رمحه هللا-. وقد وني احلاف  اوه حجم((لرهاه  ره القم ن
سهيان. ا ظم: إحكام األحكام الوه وهمج قمجل   بيه، همج ا تبار ه ه الزايبب امل كمجرب مه قمجل جاوم 

 .9/379، فتخ الباري 4/74بقيق 

 .4/170املههم ( 4)
= 
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اطّب   به ذلكككك، وأقمّه؛ لتمجّفم  ألّن الظكككاهم أّن الريب  ))مجب، فهمج يف حكم املمفمجع؛ زمه الرب
 .(1)(( بوا يهم  به سناهلم إايه  ه األحكام

،ْلِرا ِرسكمجل هللا   (2)ما رواه أومج سك يد اخلدري -2 ، مثّ سكِ ِرا سكبااي فكرَّا  ِكْ ز ل  بكْ قال: أصكِ
  :يلك؟ وإنَّكم لمَتْفَعُ وَن يلك؟ وإنَُّكْم لمَتْفَعُ وَن   َوإنَُّكْم لمَتْفَعُ وَن )) ه ذلك؟ فقال

 .(3)متهق  بيه((يلك؟ َرا ِرْي َنْسَ ن  كماِئَنن  إىل َيْوِم  ْلِقَياَرن إلَّا ِ َ  كائنن

،  قال: ِنِزْوِه م  رسمجل هللا  ما رواه أومج س يد اخلدري أيضا  -3 ِنْزِوِب وِكْبم ْصرِب ق 
ِرا ِكمِائ ِم اْل ِ  بِكيكْ ِتْمت ِ  فسكككككككككككككِ ِرا يف اله ِدا ، ف،ِرْبِه أْن ِ سكككككككككككككْ ، فرِاِلْت  بيرا اْل  ْزوِة ، وِرن بكْ ِمب 

،ِْلِرا رسككمجِل هللا فقال:  ِو ِكْ ز ِل، فق برا:  ِكْهِ ل  ورسككمجل  هللا  ،ِل ه ، فسككِ وِكنْيِ أظه م ه اِل ِ سككْ
   كائنٌن إىل َيْوِم  ْلِقَيارن إلَّا       لما َه مْيُكْم أْن لما َتْفَعُ و ذ َرا كَتَب  هلل َخْ َق َنسَََََْ ن       ))

 .(4)متهق  بيه(( َسَتُكوُن

 .(( م ما َه مْيُكْم أْن لما َتْفَعُ و  َي ُكْمذ  هنََّ ا ُ َو  ْلقمَدُر))(5)ويف له   رد مسبم -4

م راه: ليس  بيكم جراحا ذ ((لما َه ْيُكْم أْن لما َتْفَعُ و )):  : أّن قمجله وجه االستدالل منه
، فه ه ألهاظ ((را ري نس ن كائنن إىل يوم  لقيارن إال    كائنن))  ته بمجا؛ ودليل قمجله أْن اِل 

 .(6)مصمّ حة أبّن ال زل ال يمّب القدر وال يضمّه، فك، ه قال: ال أبس وه

                                 
 .379 /9فتخ الباري ( 1)

همج س د وه مالك وه سران وه  بيد وه   ببة وه األجبم، وهمج ردرب وه  مجف، اخلدري، األ صاري، اخلزرجي،  ( 2)
ا و دها. وهمج أحد املكثميه، فقد روي له  ه رسمجل هللا مشهمجر وكريته. استصغم أبحد، واستشهد أومجه هبا، ونزا همج م

  . ألف حديت ومائة وسب مجن حديثا. تمجيف حملديرة يمجم اجلم ة سرة أرو  وستني. وقيل: أرو  وسب ني. وبفه حلبقي
 .3/65، ا صاوة 2/518ا ظم: هت يب األتا  والبغاا 

 والبه  له. 252 /9( 3530لك )(، ومسبم ك 5210أرمجه البشاري يف املمجض  الساوق )( 3)

، ومسكككككككبم يف 535 /7(، 4138أرمجه البشاري يف املغازي، حب نزوب و  املصكككككككربق مه رزا ة...) (4)
  .251 /9(، 3529املمجض  الساوق )

 .253 /9( 3535صحيخ مسبم )( 5)

 .166 /4ا ظم: املههم ( 6)
= 
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ه ا الت،ويل أبّن ظاهمه التحممي، واملر  وا  كار والزجم، وي ضككككككككككككككد ذلك ما أرمجه  ونوقش
ْما  رسككمجل هللا  -رضككي هللا  رها-(2)وهب ه جدامة ورت  (1)مسككبم يف أ ِهٍس وهمج  قالت: ِحضككِ
لمقمْد َ َ ْ ُت أْن أْنَهى هِي  ْلِغي مِنذ  مَنظمْةُت يف  لةُّوِم و ماِرَسذ  هي  ُ ْم ُيِغيُ وَن أْولماَدُ ْمذ   ما         ))يقمجل: 

. وقد كان ((َيِلكم  ْلَوْأُد  ْلَبِف ُّ)) . مث س،لمجه  ه ال زل: فقال رسمجل هللا ((َيُضةُّ يلك أولماَدُ ْم شيئا  
كّل شككككككككككككككي  حالال حىت  زل التحممي... فصككككككككككككككّخ أّن ررب جدامة حلتحممي همج الراسككككككككككككككخ جلمي    ))

 .(3)((أ ه المجأب اخلهي، والمجأب حممم ا ححاا املتقّدمة... أل ه أررب 
ال يثبككت   ه هكك ا حلمواايا األرمى اليت تككدّل  به اجلمجاز، والرسككككككككككككككخوميكن أن جيهاب 

 حالحتمال، وال يصار إليه م  إمكان اجلم  وهمج ههرا ممكه.
وميكه ...أن جيم  وني األحابيت املت ارضككة يف ذلك، فتصككري  )): -رمحه هللا-قال القمطيب

األحابيت اليت يههم مرها املر  إىل الزوجة احلمب إذا ي أتذن، واليت يههم مرها ا ححة إىل األمة، 
 .(4)((اجلمي ، ويمته  الت ارض ، فيصخّ والزوجة إذا أذ ت

 أّن رجال أته رسككككككككككمجل هللا  -رضككككككككككي هللا  رهما-ويت،يّد ذلك مبا رواه جاوم وه  بد هللا
فقكال: إّن   جارية، هي رابمركا، وسكككككككككككككككا يتركا، وأه أطمجف  بيهكا، وأه أكمه أن حتمكل، فقكال: 

سيْأِتيَها َرا ُ د    )) ِشْئَت؛  هنَُّ   ، فببت الّمجل، مث أهه فقال: إّن اجلارية قد ((َر لمَها ْهِزْل َهْنها إْن 
 .(5)رواه مسبم (( ْد أْخَبْةُتكم أنَُّ  َسَيْأِتيها را ُ د َر لمَها))حببت، فقال: 

                                 
 .258 /9( 3550  وكماهة ال زل، )مسبم، يف الركاح، حب جمجاز الغيبة، وهي وط  املمض رواه (1)

، هي الصككككككككككككككحاوية اجلبيبة جدامة ورت وهب األسككككككككككككككدية، ويقال حخلال امل جمة. أسككككككككككككككبمت مبكة، وحي ت الريب  ( 2)
وهاجما م  قمجمها إىل املديرة، وكا ت حتت أ يس وه قتابب وه روي ة مه و   ممو وه  مجف. روْا  رها  ائشكككككككككككككككة. 

 .8/62وة ، ا صا6/48ا ظم: أسد الغاوة 

 .139 /11احملبه ( 3)

 .167 /4املههم ( 4)

  .254 /9( 3541صحيخ مسبم يف الركاح، حب حكم ال زل، )  (5)
= 
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ل مبكككا ال اتا هبكككا، (1)وهككك ا  ا يف إححكككة ال زل ، وهمج وإْن ككككان يف األمكككة إال أ كككه  بكككّ
، لكّه ه ا يدور مع علته وجودا وعدمااحلكم  ألن  فيقتضككككككككككككككي ت دية احلكم إىل نريها؛ 

 .-إن شا  هللا ت اىل-اجلمجاز فيه تهصيل سي،يت يف املس،لة القابمة 
 

 املسألة الثانية: حكم العزل عن الزوجة احلر ة:
إىل أ كّكه ال جيمجز ال زل  ه الزوجككة احلمّب إال إبذهنككا،  -رمحهم هللا- ههب مجهاهري أههل العلم

 رمحهم هللا.-(5)، وهمج ارتيار القمطيب(4)، واحلراوبة(3)الكية، وامل(2)و بيه م هب احلرهية
 أببلة مرها: واحتجوا

أْن ُيْعَزَل َهِي  ْلُحةَِّة  َنَهى َرسََوُل  هلل ))قال:  ما روي  ه  مم وه اخلراب  -1

 .(6). رواه اوه ماجة((إلَّا بهْيِنَها

                                 
 .169 /4املههم ( 1)

 .38 /10، فتخ القديم 302 /4، ودائ  الصرائ  306 /2ا ظم: تتصم ارتالف ال بما  ( 2)

 .416 /4، ال رريب 463 /2ميرة ،  قد اجلمجاهم الث257ا ظم: الكايف الوه  بد الرب ص( 3)

 .   179 /4، مرتهه ا راباا 383 /4، الكايف الوه قدامة 230 /10ا ظم: املغ  ( 4)

. وقال اوه  بد الرب: 88 /8. و قل اوه هبريب ا هاع  بيه، كما يف ا فصككككككككاح 167 /4ا ظم: املههم ( 5)
أن ي زل  ه أمته وغري إذهنا، كما له أن مير ها  ال أ بم رالفا أن احلمب ال ي زل  رها إال إبذهنا، وله ))

. قال احلاف  302 /4، و قل ا هاع أيضكككا الكاسكككاين يف البدائ  236 /5. االسكككت كار ((المجط  هبة
وت ّقب أبن امل موف  رد الشكككككاف ية أن املمأب ال حق هلا يف اجلماع أصكككككال، مث  )):  -رمحه هللا-اوه حجم

شاف ية رالف مشهمجر يف جمجاز ال زل  ه احلمب وغري إذهنا، قال الغزا  يف رصمجص ه ه املس،لة  رد ال
. وا ظم المججهني يف اجلمجاز و دمه 382 /9. فتخ الباري (( رد املت،رميه املصههههههههح  ونريه: جيمجز، وهمج 

، وصككككككككككككككحخ الرمجوي  دم التحممي يف شككككككككككككككمحه ملسككككككككككككككبم 508 /9مه نري إذن املمأب يف البيان لب مماين 
 495 /8قه يف ا  الم ، واوه املب10/251

ه ا إسكككراب ضككك يف،  )). قال البمجصكككريي: 452 /2( 1928سكككره اوه ماجة يف الركاح، حب ال زل، )( 6)
 .7/70ه، وض هه األلباين يف ا روا  . مصباح الزجاجة حباشية السر((لض ف اوه هلي ة

= 
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 ولمج صّخ ه ا احلديت لكان حكما يف ه ه املس،لة، وراف ا لبرزاع.
أرمجه  ((ُتسَََْتْأَرُة  ْلُحةَُّةذ َوُيْعَزُل َهِي  ْلأمَرِن))قال:  ما ورب  بد هللا وه مسككككك مجب  -2

 .(1)اوه أيب شيبة

(( ُيْعَزُل َهِي  ْلأمَرِنذ وُتسَََََْتْأَيُن  ْلُحةَّةُ   ))-رضككككككككككككككي هللا  رهما-قمجل  بد هللا وه  مم -3

 .(2)أرمجه البيهقي
تستأرة  حلةة يف  لعزلذ وال تستأرة )): -رضي هللا  رهما-قمجل  بد هللا وه  باس -4

 .(3)أرمجه  بد المزاق .(( لرن

؛ ألن (4): أن قمجل الصكككككحايب حجة  رد اجلبة مه األصكككككمجلينيوجه االسههههتدالل من اآلاثر
الصكككككككحاوة أ مف الراس ححلالل واحلمام، ومثل ه ا التهصكككككككيل، لمج قال قائل: إ ه يب د أن يكمجن 

 مبجّمب المأي لكان له وجها.
: أن ا  زال مه متام لّ هتا، ومه حّقها يف المجلد، و بيها ضمرا يف ال زل، ملعقولمن ا -5

 .(5) فبم جيز إال إبذهنا

 املسألة الثالثة: عزل السيد عن األمة:
جبمجاز ال زل، أ ه جيمجز ال زل  ه األمة، سككككككككمجا  أذ ت أم ال؟ و بيه  القائل ال رالف وني 
 .-رمحهم هللا-(7)ال باس القمطيبوارتاره أومج  (6)م هب األئمة األرو ة،

                                 
(، 16760حلمب، )مة، ويسكككككككككككككت،ذن اأرمجه اوه أيب شكككككككككككككيبة يف املصكككككككككككككرف، حب مه قال: ي زل  ه األ( 1)

6/130. 

أرمجه البيهقي يف الكربى، حب مه قال: ي زل  ه احلمب إبذهنا، و ه اجلارية وغري إذهنا، وما روي فيه ( 2)
7/ 231. 

. 7/143(، 12562، وال تست،مم األمة، )أرمجه  بد المزاق يف املصرف، حب تست،مم احلمب يف ال زل( 3)
 .383 /9وصححه احلاف  اوه حجم يف الهتخ 

 . 8/57ا ظم: البحم احملي  ( 4)

 .167 /4، املههم 230 /10، املغ  302 /4ا ظم: ودائ  الصرائ   (5)

 /8، ا  صاف 507 /9، البيان لب مماين 257، الكايف الوه  بد الرب ص38 /10ا ظم: فتخ القديم ( 6)
 زوجة، ول ا تمكتها أيضا. وهي إذا كا ت األمة -رمحه هللا–. وهران صمجرب ي يتكبم  رها القمطيب 348

 .167 /4ا ظم: املههم ( 7)
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 صحة ه ا: على والدليل
فقال: إن   جارية، هي رابمرا  أن رجال أته رسككككككككككككككمجل هللا  ما رواه جاوم  -1

 ْهِزْل َهْنَها إْن شََِْئَت؛ )) وسكككككككككا يترا، وأه أطمجف  بيها، وأه أكمه أن حتمل، فقال:

  يف املماب.فه ا  اد  (1) .(( هنَُّ  َسَيْأِتيَها َرا ُ د َر لمَها
: أ ه ال حّق لألِمة يف المجلد وال يف االسككككككككككككككتمتاع، فكان له ال زل  رها من املعقول -2

 .(2) أذ ت أم ال

 

 إ ا تزو جها على أخرى-املطلب العشرون: مد ة املقام عند البكر أو الثيب
يف وجمجب ال دل وني الزوجاا، والتسكككككككككككككمجية ويرهه  -رمحهم هللا-ال رالف وني أهل ال بم

 .(3)قسميف ال
 وإذا تزّوج جديدب  به أرمى  رده، فهل ه ا يقتضي تهضيال راصا أو ال؟

إىل أّن الّمجككل إذا تزّوج املمأب  به أرمى: فككإن كككا ككت وكما أقككام  رككدهككا   ههب مجهورهم
، (5)، والشاف ية(4)سب ا، وإن كا ت  يبا أقام  ردها  الًث وال يقضي، و به ه ا م هب املالكية

 .-رمحهم هللا-(8)، وارتيار أيب ال باس القمطيب(7)هل الظاهم، وأ(6)واحلراوبة

                                 
  سبق  مجيه يف املس،لة األوىل مه ه ا املربب. (1)

 .167 /4، املههم 383 /4، الكايف الوه قدامة 507 /9ا ظم: البيان لب مماين ( 2)

 .204 /4، املههم 235 /10ا ظم: املغ  ( 3)

 .1/327، جمجاهم ا كبيل 256 بد الرب صالكايف الوه  وما و دها، 1183 /3ا ظم:  يمجن افالس ( 4)

 .354 /7، روضة الرالبني 519 /9، البيان 228 /12ا ظم: احلاوي ( 5)

 .189 /4، مرتهه ا راباا 395 /4، الكايف الوه قدامة 256 /10ا ظم: املغ  ( 6)

 .133 /11ا ظم: احملبه ( 7)

فبم يموا تهضككككككككككككيال  -رمحهم هللا-مجن يف املسكككككككككككك،لة هم احلرهيةوما و دها. واملشاله 202 /4ا ظم: املههم ( 8)
 /3لبجديدب، فإن أقام  ردها الزوج مدب لزمه  ردهم قضكككابها لسكككائم  سكككائه. ا ظم: شكككمح م اين اشًثر 

 .293 /2، الرهم الهائق 1/340وما و دها، الهتاوى اهلردية  647 /2، ودائ  الصرائ  30
= 
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 :وحجتهم يف هذا
 لسََُّنَُّن إي  َتَزوََّج  ْلِبْكَة أ اَم ِهْنَدَ ا سَََْبًعاذ وإي  ))قال:  ما رواه أ س وه مالك  -1

 .(1).متهق  بيه((َتَزوََّج  لثَّي َب أ اَم هْنَدَ ا ث ماثا

 :واالستدالل به من وجوه
 لتهميق فيه وني البكم والثيب.ا أحدها:
حصككككمه و دب، وما يقضككككه ال يهمق فيه، وال يرحصككككم جماين ال ابب فيما  تا وه  الثاين:

 .(2)املستجدب  مفا وال شم ا جت به حكما مستحقا
أن قمجل الصكككحايب مه السكككرة ك ا، له حكم المف ، فإذا  بت ه ا فقد ج ل الريب  الثالث:

 فه ا بليل  به أن ذلك حق مه حقمجقها، فمحال أن حتاسككككبا لببكم سككككب ا، ولبثيب  الًث ،
 .(3)و لك

ملا تزوجها أقام  ردها  الًث،  أن رسكمجل هللا  -رضكي هللا  رها–ما روته أم سكبمة  -2
ََِْئِت سََََبَّْعُت لمِكذ وإْن سََََبَّْعُت لمِك ))وقال:  إنَُّ  لمْيَس ِبِك ه ى أ  ك َ َو ٌنذ إْن شَ

 .(4)ه مسبم.أرمج((َسبَّْعُت ِلِنَسائ 

إمنا قال هلا ذلك حني أر ا وثياوه، تسككككتزيده مه  )) : أّن الريب وجه االسهههتدالل منه
ل بكة )) املقام  ردها، فاسكككككككككتبرهها هب ا القمجل احلسكككككككككه، مث و د ذلك وني هلا وجه احلكم وقمجله:

                                 
، ومسككبم يف الركاح، 9/389( 5213إذا تزوج البكم  به الثيب، ) أرمجه البشاري يف الركاح، حب( 1)

. 10/286( 3611زفكاف، )حب قكدر مكا تسككككككككككككككتحقكه البكم والثيكب مه إقكامكة الزوج  ركدهكا  قكب ال
 والبه  لببشاري. 

 .229 /12ا ظم: احلاوي ( 2)

  .443 /4ا ظم: االست كار  (3)

م والثيب مه إقامة الزوج  ردها  قب الزفاف، صككككحيخ مسككككبم يف الركاح، حب قدر ما تسككككتحقه البك (4)
(3606 )10/ 284. 

= 
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 وه ا تق يد لبقا دب، وويان حلكمها، وهمج حجة لبجمهمجر  به أيب. (1)((سََبمذ ول ثيب ثالث
حريهة، حيت يقمجل: ال اتا و لك واحدب مرهه، ول يقضي لسائم  سائه مبثل ذلك، متسكا 

. قاله أومج ((مبربق األمم حل دل ويرهه، وال يتم له ذلك؛ أل ه تصككككككككككككككا هب ا احلديت وشككككككككككككككبهه
 .(2)-رمحه هللا-ال باس القمطيب

: - رها رضككي هللا–مبا ورب يف إحدى رواايا حديت أم سككبمة  ونوقش هذا االسههتدالل
. قالْت: ((لمْيَس ِبِك ه ى أْ ِ كم  َو ٌنذ إْن شَََِْئِت سََََبَّْعُت ِهْنَدكمذ َوإْن شَََِْئِت ث َّثُت ثمَّ ُدْرُت))

 .(3) بّ ت
هكك ا مث أبور حلثال   بيهه هي ككا؛ أل ككه لمج كككا ككت الثال  حقككا هلككا، بون  فمعىنقككالمجا: 

هه نري حمسككمجوة  بيها، و لمججب أن سككائم الرسككا ، لكان إذا أقام  ردها سككب ا، كا ت  ال  مر
 .(4)يكمجن لسائم الرسا  أرو  أرو 

ٍَاسَََََْبُتِك ب ذ ل ِبْكِة سَََََْبٌمذ ول ثَّي ِب       ))حلمواية األرمى:  وأجيب إن شََََْئِت ِزْدُتكم و

 . فه ا صميخ يف أّن احملاسبة إمنا تكمجن يف الزائد  به الثال .(5)((ث ماٌث
وجياب  ه ذلك أبن ظاهم  ))جميبا  به ه ا ا يماب:  -رمحه هللا–قال أومج ال باس القمطيب 

سبم )) قمجله  لبزوجة...فإذا رضككككيت إبسككككقاطه سككككق ،  ذلك حقد  أنّ  ((ل ثيب ثالثذ ول بكة 
 .(6)((ها مه الثال فك، ه  مض  بيها، أهنا إن ارتارا السب  سق  حقّ 

                                 
 (.3608ه ا مساق رواية يف مسبم يف املمجض  الساوق ويا ه )( 1)

 وما و دها. 202 /4املههم ( 2)

 (.3607صحيخ مسبم ) (3)

 .30 /3شمح م اين اشًثر ( 4)

 (.3608صحيخ مسبم )( 5)

 .203 /4املههم ( 6)
= 
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ومراولة  أن املسكككككككككككككتجدب هلا حشكككككككككككككمة ال تمته  إال مبكا مب االجتماع، :املعقول من -3
ت البكم وسككككككب ، والثيب وثال ؛ ألن الثيب  ا يراس، وهل ا وق  الهمق يف أن رصككككككّ

 .(1)الرتبار المجال أسمع أ سة مه البكم اليت هي أكثم ا قباضا، وأقل ارتبارا

 

 املطلب احلادي والعشرون: حكم القرعة ب  الزوجات عند إرادة السفر ببعضهن  
  به الّمجل، وجيب  بيه ال دل ويرهّه يف ذلك، فإْن تقّدم أن القسككككككم وني الرسككككككا  واجبا 

أراب الّمجل أْن يسككككككككككافم، وأراب السككككككككككهم هبّه هي هّه، أو تمكهّه كّبهّه، فال حاجة إىل قم ة؛ ألهّنا 
، وأما إْن أراب السككهم وب ضككهّه فهل يتشرّي (2)لت يني املشصككمجصككة مرهّه حلسككهم، وههرا قد سككمّجى

أْن يقمع ويرهّه؟ ارتبف ال بما  يف ذلك  به قمجلني مشكككككهمجريه،  ويرهّه مه شكككككا ، أو جيب  بيه
 وارتار القمطيب قمجال ًثلثا همج اجلم  وني القمجلني، فاألقمجال إًذا  ال ة:

: أّن الرسككككككككككككا  إذا كّه كبهّه صككككككككككككاحلاا لبسككككككككككككهم، ت ّيرت القم ة، وإال رمج القول األول
 .-رمحه هللا– (3)حلصاحلة له بون قم ة، وهمج ارتيار أيب ال باس القمطيب

: أّن القم كة ال تبزم، وهمج تيّكما يف السككككككككككككككهم أبيّتهّه شكككككككككككككككا ، وهمج مك هكب القول الثاني 
 .-رمحهم هللا- (5)، واملشهمجر  رد املالكية(4)احلرهية

: أّن القم ة الزمةا، ويت نّي  بيه أْن يسافم حليت رمجْت  بيها القم ة، وهمج القول الثالث
 .-رمحهم هللا– (8)، واحلراوبة(7)م هب الشاف ية، و بيه (6)قمجل  رد املالكية

                                 
 .286 /10وا ظم: شمح الرمجوي  به مسبم ، 229 /12احلاوي ( 1)

 .10/252ا ظم: املغ  ( 2)

 .7/364ا ظم: ( 3)

. و صمجا  به أّن 2/628، تبيني احلقائق 3/435، فتخ القديم 1/144ا ظم: االرتيار لت بيل املشتار ( 4)
 القم ة أحب وأفضل.

. وقيده 1/328كبيل ، جمجاهم ا  2/67، التهمي  الوه اجلالب 2/393ا ظم: املدو ة الكربى ( 5)
 األصحاب أبن ال يكمجن  به وجه امليل كما  ّا  بيه اوه القاسم يف املدو ة.

 . 2/67، التهمي  الوه اجلالب 4/613ا ظم: الرمجابر والزايباا ( 6)

 .7/362، روضة الرالبني 9/522، البيان لب مماين 6/286ا ظم: األم ( 7)

 .8/365، ا  صاف 21/449، الشمح الكبري 10/252ا ظم: املغ  ( 8)
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 :األدلة
 :توجيه أبي العباس القرطبي لقوله

وال ي يق   : أّن ه ا ليس خبالٍف يف أصككككككككككككككل  )): -رمحه هللا–قال أومج ال باس القمطيب 
القم ة يف ه ا، وإمنا ه ا راج ا الرتالف أحمجال الرسككا ، فإذا كان فيهّه مه تصككبخ لبسككهم ومه 

بخ ت نّي مه تصكككبخ، وال ميكه أْن يقال: جيب أْن يسكككافم مبه ال تصكككبخ؛ ألّن ذلك ضكككمرا ال تصككك
ومشككككّقةا  بيه، وال ضككككمر وال ضككككمار، وإمنا تدرل القم ة إذا كّه كّبهّه صككككاحلاا لبسككككهم، فحيرئٍ  
تت نّي القم ككة؛ أل ككه لمج أرمج واحككدًب مرهّه وغري قم ككة خليف أْن يكمجن ذلككك ميال إليهككا، ولكككان 

ة األرمى، وارته كت لألر مى مركالبتكه حبّقهكا، فكإذا رمج مبه وق كْت  بيهكا القم كة ا قر كْت حجكّ
 .(1) ((الّتهمة  ره، وطاب قبب  ِمْه وقي مرهّه، وهللا ت اىل أ بم

 :أدلة أصحاب القول الثاني
أّن الّمجل قد يثق إبحداهّه يف السكككهم، وحألرمى يف احلضكككم والقمار يف املرزل؛ حله    -1

أو خلمجف الهترككة، أو مير  مه سككككككككككككككهم إحككداهّه كثمب ترهككا، فت ييرمه اككاف  األمت ككة،
صككككككحبتها يف السككككككهم لبسككككككهم خبموج قم تها إلزاما لبضككككككمر الشككككككديد، وهمج مردف ا حلرايف 

 .(2)لبحمج

هم، حىت كان لبزوج أْن ال يسكككككتصكككككحب واحدب   -2 أّن الرسكككككا  ال حّق هلّه يف حالة السكككككّ
 .(3) مرهّه أو أكثم وال إذن صاحبتها وال قم ةمرهّه، فك ا له أْن يسافم ومجاحدبٍ 

: أبّن قياس  دم املسكككككككككككافمب ومجاحدب مرهّه  به ارتيار واحدب و دم املالزمة؛ إذ ال ونوقش
يبزم مه أّن ال يسككككككافم إبحداهّه أْن يكمجن له أْن اتّا واحدب حلسككككككهم هبا؛ ألّن يف تمن السككككككهم 

 .(4)حلكبية تسمجية، خبالف  صيا إحداههّ 

                                 
 .7/366املههم ( 1)

  .3/436فتخ القديم  (2)

 .2/628، تبيني احلقائق 3/144ا ظم: االرتيار لت بيل املشتار ( 3)

 .3/436ا ظم: فتخ القديم ( 4)
= 
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ه قد يت ّسم السهم وب ضهّه؛ ملمٍض هبا، أو ته، أو كثمب أوالب، وقد  مته و ضهّه أ   -3
يف حه  األمت ة يف السككككككهم أو يف تمكها يف البينت ويف إلزامه خبالف ذلك مه الضككككككمر 

 .(1)ما ال اهه

امج أبيهه شككككككككككككككا ، إال أْن يكمجن رموجه )): -رمحه هللا-قال ا مام اوه القاسككككككككككككككم ال تكي 
 به وجه امليل هلا  به مه م ه مه  سككككككككككككككائه، أال تمى أّن الّمجل قد تكمجن له املمأب ذاا  إبحداههّ 

المجلد، وذاا الشككمف، وهي صككاحبة ماله، ومدوّمب ضككي ته، فإْن رمج هبا ف،صككاهبا السككهم ضككاع ذلك 
مه ماله وولده، وبرل  بيه مه ذلك ضكككككككككككككمرا، ول ّل م ها مه ليس هلا ذلك القدر وال تبك الثُّقبة، 

منا يسافم هبا خلّهة من تها، ولقّبة مره تها فيما ابهها له مه ضي ته وأممه وحاجته إليها، ويف قيامها وإ
 . (2)(( بيه، فما كان مه ذلك  به نري ضمر وال ميٍل فال أرى و لك أبًسا

 :أدلة أصحاب القول الثالث
ج سهمًا أقمع إذا أراب أْن ام  قالْت: كان رسمجل هللا  -رضي هللا  رها– ه  ائشة   -1

 .(3). متهق  بيهوني  سائه، ف،يّتهّه رمج سهمها رمج هبا رسمجل هللا 

كان يقمع ويرهّه؛ حتقيًقا لب دل واملسككككككككككككككاواب، فكا ت   وجه االسككككككككككككككتدالل مره: أّن الريب 
 القم ة مت يّ رة  رد إرابب السهم إبحداهّه.

 .(4)ه القسمة  بيه واجبةً ي تك أبّن احلديت بليل الردب ال احلتم؛ ألّن الريب  ونوقش
كان يقسككككم ويرهّه يف احلضككككم، وهمج بليل  به وجمجب   وميكه أْن جياب  ره: أبّن الريب 

  دًح، ويه به  القسككككم ويرهّه يف املبيت، فه ا مثبه، وال يسككككتحيل أْن يكمجن اله ل يف حّقه 
 اىل.ترييبا، ويكمجن  هس اله ل  به نريه مه األمة واجبا، وال بم  رد هللا ت 

                                 
 .2/628ا ظم: تبيني احلقائق ( 1)

 .2/393املدّو ة الكربى ( 2)

 أرمجه البشاري يف التهسري، حب:( 3)                             

(16النور)(...4750 ،)ومسبم يف التمجوة، حب يف حديت ا فك وقبمجل تمجوة القاذف، 8/574 ،
(6951 ،)17/102 . 

 .3/436ا ظم: فتخ القديم ( 4)
= 
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: أّن يف املسافمب وب ضهّه مه نري قم ة تهضيال هلا، وميال إليها، فبم جي ْز من املعقول  -2
 .(1)وغري قم ٍة كالبداية يف القسم

 :الترجيح
همج وجمجب القم ة  رد إرابب السكككككككهم إبحدى  -وال بم  رد هللا ت اىل-وال ي يمّجخ يف املسككككككك،لة 

 ذلك، فبئه سككككككبّ م أّن القسككككككمة ي تكه واجبة الزوجاا بون األرمايا؛ وذلك لثبمجا السككككككرة يف
، فإّن القم ة فيها حتقيق ال دل وني الرسكككككككا ، وال دل واجبا ويرهّه. وأما ما ارتاره  به الريب 
فإ ه م قمجلا م ارضا مبرقمجل، فهمج ممجمجحا، مث إّن فتخ ه ا الباب لبمجال قد  -رمحه هللا–القمطيب 

؛ فإّن  الزوج إن كان همج املقدّ ر مله تصكككبخ لبسكككهم ومه ال تصكككبخ، يهضكككي إىل اجلمْجر؛ وه ا ظاهما
فقد اتار مه مييل إليها ود مجى  دم صالحية نريها، واتباع الرصمجص أوىل مه ه ه التقديماا، 
وإذا كان القسكككم واجبا لبمميضكككة، واحلائض، والرهسكككا ، فه ا بليلا واضكككخا  به أّن القسكككم قصكككد 

 جاا، وهللا أ بم.مره حتقيق ال دل واملساواب وني الزو 
 املطلب الثاين والعشرون: خدمة املرأة زوجها

يف أّن األفضل لبممأب القيام خبدمة زوجها يف شنون -رمحهم هللا-ال رالف وني أهل ال بم
 .(2)املرزل، مه طبخ، وربز، و جه، وكرس، وحنمج ذلك

 وارتبهمجا يف وجمجب ذلك  بيها  به  ال ة أقمجال:
أب شككككككميهة ذاا قدر ال جيب  بيها أن ته ل شككككككيئا مه ذلك، : إن كا ت املم القول األول

، وارتيار أيب (3)وإن كا ت ب يئة، أو كان الّزوج م سككمًا وجب  بيها ذلك. وه ا م هب املالكية
 .-رمحهم هللا-(4)ال باس القمطيب

                                 
 .10/253املغ  ( 1)

 .547 /5، و ره  قل احلراب يف ممجاهب اجلبيل 517 /5ا ظم: املههم  (2)

، حاشككككككككككككككية 332، جام  األمهاا ص3/526، مراهج التحصككككككككككككككيل 4/610ا ظم: الرمجابر والزايباا ( 3)
 .195 /5اخلمشي 

 .518 /5وما و دها، و 517 /4ا ظم: املههم ( 4)
= 
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، (2)، والشكككككككككككككككاف ية(1): ال جيب  به املمأب ردمة زوجها. وهمج قمجل احلرهيةالقول الثاني 
 .-رمحهم هللا-(4)، وأهل الظاهم(3)واحلراوبة

: جيب  به املمأب ردمة زوجها يف هي  ما حيتاج إليه الزوج. وهمج قمجل أيب القول الثالث 
 .-رمحه هللا-(5) مجر

 :األدلة
 :تعليل أصحاب القول األول

؛ فإن ا  سككككككككككككككان ومأخذ هذا الباب عندان النظر إىل العوائد )): -رمحه هللا-قال القمطيب
 رد قمجم، فالغالب أ ه يبحت  ه  اباهتم، ومراشككككككككككئهم، في بمها، وال يكاب اهه  بيه ج إذا تزوّ 

، فقد برل  به أ ه هِ مْ دِ ج ممه  ابهتم أن ال  دم  سكككككككككابهم أ هسكككككككككهه، وإمنا ا ْ حاهلم. فإذا تزوّ 
يبقيها  به  ابهتا، ويسككككري هبا سككككريب  سككككائها، فال حيكم له  بيها وشككككي  مه ذلك. خبالف مه 

له  بيها مبا ذكم مه ردمة  م  كِ  هسككككككككككككككها، فإ ه حي ْ  م  د  م، وإمنا ِ ْ دِ مثبها ال   ْ  ا أبنّ  ابهت جماْ 
 م  د  ويتها، وك لك يف رضا ة المجلد. ف،ما مه جيهل حاهلا، وال ت بم  ابب  سائها، فاألصل أهنا  ِْ 

                                 
 .5/290 ، رب احملتار388 /4، فتخ القديم 5/181ا ظم: املبسمجط ( 1)

 .9/45، روضة الرالبني 6/332، الته يب لببغمجي 9/508ا ظم: البيان لب مماين ( 2)

 .357 /9، ا  صاف 225 /10ا ظم: املغ  ( 3)

. وقد  ا و ض املصكككككككككابر السكككككككككاوقة  به  دم وجمجب اخلدمة، كما يف املغ  155 /11ا ظم: احملبه ( 4)
صكككككككككككابر األرمى ي ترا  بيها وإمنا همج مههمجم كالمهم وهت يب البغمجي وويان ال مماين، والموضكككككككككككة، وامل

 إبجياهبم  به الزوج أن  يت حلر ام إىل املمأب مهي،. وهللا املمجفق لبصمجاب.

 .9/402، فتخ البكاري 187 /5اب امل كاب . ا ظم: ز -رمحة هللا  بيهمكا- قبكه  ركه اوه القيم واوه حجم( 5)
الكبيب، البغككدابي، ا مككام اجلككام  وني الهقككه واحلككديككت، أحككد األئمككة  إوماهيم وه رككالككد وه أيب اليمككانوأومج  مجر همج: 

افتهديه، وال بما  البار ني. ت  مه: اوه  ييرة، واوه  بية، ووكي ، وأيب م اوية الضكككككككميم، والشكككككككاف ي. وحّد   ره: 
م. صكككّرف الكتب، أومج حامت المازي، ومسكككبم وه احلجاج يف صكككحيحه، وأومج باوب، والمم ي، واوه ماجه، وربقا سكككمجاه

وفمّع  به السككره، وذّب  رها. ولد يف حدوب سككب ني ومائة، وتمجيف يف صككهم، سككرة أرو ني ومائتني. ا ظم: هريخ وغداب 
 .12/72، سري أ الم الربال  2/488، هت يب األتا  والبغاا 6/65

= 



 االختيارات الفقهّية لإلمام أبي العّباس القرطبّي في غير العبادات

 100 

ِ  م  بيها و لك، وومضككككككا ة المجلد، إىل أنْ كِ حْ  هسككككككها، في   احلال والقدر، ه ا ا شككككككميهة هلا أهنَّ  يتبنيَّ
 .((، وهللا ت اىل أ بمواألحسن التفصيل الذي  هب إليه مالكمالك وتهمي ه...  أصلا 

 :أدلة أصحاب القول الثاني
 .(1)قالمجا: إّن اخلدمة ال جتب  به املمأب، ألّن امل قمجب  بيه همج االستمتاع ال االستشدام

 :أدلة أصحاب القول الثالث
ورا  (3)َتَزوََّجِن   لزَُّبْيُة))قالت:  -رضكككككي هللا  رهما-(2)ما روته أتا  ورت أيب وكم -1

ِسِ ذ  الْت:      َشْ ء ذ ]غمْيُة ناضحإ[ وغْيُة  مَة لمُ  يف  ْلأمْرِض ِرْي َرالإذ ولما َرْ  وك ذ ولما 

ِضِح ذ وأْهِ ُف ذ        ُسُ ذ وأُدقُّ  لنََّوى ِلَنا ُسو َسُ ذ وأْكِفي  ُرْؤَنَتُ ذ وأ  ُكْنُت أْهِ ُف  مَة

ٍْسََُِي أْخِبُزذ وكان َيْبِبُز ِل  (4)سَََْتِق   ْلَ اَءذ أْخِةُز غمْةَبُ وأ ذ أْهِجُيذ ومل أُكْي ُأ

 .(5). متهق  بيه((َجاَر ٌت ِرَي  ْلأمْنَصارذ وُكيَّ ِنْسَوةم ِصْدقإ...

                                 
 دها.وما و  10/225، املغ  9/508، البيان لب مماين 4/236ا ظم: امله ب لبشريازي ( 1)

هي الصحاوية الشهريب، أتا  ورت أيب وكم الصديق القمشية، التيمية، زوج الزوري وه ال مجام، وأم  بد هللا وه الزوري، فهي ( 2)
صحاوية، ورت صحايب، زوج صحايب، وأم صحايب، وهي ذاا الرراقني، وهي أرت  ائشة أم املنمرني ألويها. وكان 

ل اهلجمب وسب  و شميه سرة، وأسبمت و د سب ة  شم إ ساه، وهاجمْا إىل  بد هللا وه أيب وكم شقيقها. ولدا قب
وطال  ممها، ووقيْت إىل أْن  -رضي هللا  رها–املديرة وهي حامل و بد هللا وه الزوري، فمجض ته وقبا .  اشْت أتا  

قيل: وض  و شمون يمجما، قتل اورها  بد هللا سرة  ال  وسب ني، و اشْت و د قتبه، قيل:  شمب أايم، وقيل:  شمون، و 
 .8/12، ا صاوة 6/9وماتْت وهلا مائة سرة. ا ظم: أسد الغاوة 

همج أومج  بد هللا الزوري وه ال مّجام وه رمجيبد وه أسد وه  بد ال زى وه قصي وه كالب القمشي، األسدي، حمجارّي ( 3)
رة، وأحد الستة الشمجرى، أسبم وله واوه  ّمته صهية ورت  بد املربب، وأحد ال شمب املشهمجب هلم حجل رسمجل هللا 

. قتبه اوه ا رتا  شمب سرة، وقيل: مثان سرني. قتل يمجم اجلمل و د أن ا صمف و د أْن ذكَِّمه  بّي وه أيب طالب 
جمممجز. وكان ذلك يف هابى األوىل سرة ست و ال ني، وله ست أو سب  وستمجن سرة، ومجابي السباع. ا ظم: أسد 

 .2/457، ا صاوة 2/97الغاوة 

الغمب: الدلمج ال ظيمة، تتش  مه جبد  مجر، فإذا فتحت املا  فهمج املا  السائل وني البئم واحلمجض. الرهاية ( 4)
 ، مابب: )نمب(.664يف نميب احلديت ص

، ومسكككككبم يف السكككككالم، حب جمجاز إرباف 9/396(، 5224أرمجه البشاري يف الركاح، حب الغريب، )( 5)
. وما وني امل كمجفني زايبب مه البشاري. وما 14/388(، 5656يف الرميق! )املمأب األجربية إذا أ يت 

: -رمحككه هللا-ل. قككال القمطيبإذ ليس والزم مه احلككديككت مله أتمككّ  ؛ ظم حمككلّ  -رمحككه هللا-تمجم وككه الرمجوي

ة يف ركمجهبا م ه، فإ ه حيتمل أهنا لمج ارتارا المكمجب تمكها راكب ...فال حيتاج إىل ا ت ار  ه الريب ))
= 
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: أّن فاطمة اشككككككككككتكْت ما تبقه مه المَِّحه يف يدها، ما رواه  بي وه أيب طالب  -2
 َّ ُّ سِ  وأته الرَّيب  يْبا، فاْ رِِبِقْت فبم جتِ ْده ، ولق ِيْت  ائشة، ف،ربِكِمتْكِها، فبمَّا جاِ  الرَّيب 

  ُّ ِ را،  أْربِكِمْته   ائشة مبجي  فاطمة إليها، فجا  الرَّيب  إليرا، وقد أِرْ ِه مضاج 
ِرا  قمجم، فقال الريب  ه  . فِقِ ِد ويررا حىت وِجْدا  وكِ ((َه مى َركاِنُكَ ا  )): فِ ِهبكْ ْمِب قِدم 
ألما ُأَه ُِّ ُك ا خْيًة  وَّا َسأمْلُت ا؟ إي  أَخْذُتَ ا رضاجَعُك اذ أْن   )) به صْدر ي، مثَّ قال: 

سب َحاُه ث ماثا وثالث ذ وَتْحَ َد ه ث ماثا وثالث ذ  ُهو   ُتكمب َة   هلل أرَبًعا وث ماث ذ وت

 .(1). متهق  بيه((خْيٌة لمك ا ِرْي خاِدمإ

: أّن هكك ا همج امل موف  رككد الكك يه رككاطبهم هللا ت ككاىل سههههههههههتههدالل من احلههديث وجههه اال
وكالمه، وأما تمفيه املمأب، وردمة الزوج، وكرسككككككككككه، وطحره و جره، ونسككككككككككيبه، وفمشككككككككككه، وقيامه 

 .(2)خبدمة البيت، فمه املركم
يف أ ه  -رمحهم هللا-: أبن ه ا ال يدّل  به المججمجب؛ فإ ه ال رالف وني ال بما ونوقش

ال جيب  به املمأب ردمة زوجها يف إصككككككككككككككالح بواوّه، وزر ه وحنمج ذلك، وإمنا جمى اخلالف يف 
 .(3)ردماا البيت مه طحه وطبخ وكرس وحنمج ذلك

 :الترجيح

همج القمجل ح تبار األ ماف وال اباا يف ه ا، وإىل  -وهللا أ بم-وال ي يمّجخ يف املسكككك،لة
اس تقي الديه اوه تيمية احلماين، واحلاف  اوه حجم ه ا جرخ ه ا مه احملّققني، مرهم أومج ال ب

 .-رمحة هللا  بيهما-(4)ال سقالين

                                 
 .519 /5. املههم ((وحدها...فت،ّمبه

، ومسكككككبم يف ال كم 626 /9( 5361أرمجه البشاري يف الرهقاا، حب  مل املمأب يف ويت زوجها، )( 1)
 . والبه  ملسبم.47 /17( 6853والد ا ، حب التسبيخ أول الرهار و رد الرمجم، )

 .188 /5ا ظم: زاب امل اب ( 2)

 .517 /5ا ظم: املههم ( 3)

 .402 /9فتخ الباري ( 4)
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وترازع ال بما  هل  بيها أن  دمه يف مثل فماش )) : -رمحه هللا-قال أومج ال باس اوه تيمية
املرزل ومراولة الر ام والشككككككككككككككماب، واخلبز والرحه، والر ام ملماليكه وهبائمه، مثل  بف باوته 

ذلك؟ فمرهم مه قال: ال جتب اخلدمة، وه ا القمجل ضككككككككك يف كضككككككككك ف قمجل مه قال: ال وحنمج 
وجوب -وهو الصواب-وقيل:جتب ال شمب حلمجط ؛ فإن ه ا ليس مه م اشمب له حمل موف...

، و به ال اين ؛ فإن الزوج سكككككيدها يف كتاب هللا، وهي  ا ية  رده وسكككككرة رسكككككمجل هللا اخلدمة
امل موف. مث مه هنال  مه قال: جتب اخلدمة اليسريب، ومرهم مه  وال بد اخلدمة، وألن ذلك همج

، ف بيها أن  دمه اخلدمة امل موفة مه مثبها وهذا هو الصهههههههواب-جتب اخلدمة ابملعرو قال: 
ملثبه، ويترمجّع ذلك وترمجّع األحمجال، فشدمة البدوية ليست كشدمة القموية، وردمة القمجيّة ليست 

 .(1) ((كشدمة الض يهة
 الثالث والعشرون: وطء احلامل من غريه املطلب

إذا كككان احلمككل يبحق - به أ ككه ال جيمجز وط  املمأب احلككامككل -رمحهم هللا-اتهق أهككل ال بم
 حلمجاط  حىت تض  جريرها، وترهم مه  هاسها.

 مث ارتبهمجا فيما لمج كان احلمل مه زه فهل تمجط، أو ال؟
مجز وط  احلككامككل مربقككا، وإن كككان إىل أ ككه ال جي -رمحهم هللا- هههب مجههاهري أهههل العلم

-(5)، وارتككاره القمطيب(4)، واحلرككاوبككة(3)، واملككالكيككة(2)احلمككل مه زه. و به هكك ا مكك هككب احلرهيككة
 .-رمحهم هللا

                                 
 وما و دها. 90 /34جمممجع الهتاوى ( 1)

ي أجد  صكككككا هلم يف املسككككك،لة، لكه  ممجم قمجهلم يف أن المجل إذا تزوج املمأب وهي حامل مه الزه، صكككككخ ( 2)
الركاح، وال جيمجز له المجط  حىت تض ، يدل  به ه ا؛ ألهنم  ببمجه أبن ال يسقي ما ه زرع نريه. ا ظم: 

وما و دها، البباب يف شككككككككككككككمح الكتاب  5/212وما و دها، رب احملتار  218ي صتتصككككككككككككككم الرحاو 
 .86 /2لبميداين 

 . 2/471، حاشية الدسمجقي 4/87، البيان والتحصيل 2/122ا ظم: التهمي  الوه اجلالب ( 3)

. وينر  مه إجياهبم ال دب  به املمجطمج ب حلزه. وقد  ا 9/295، ا  صككككككككككاف 11/196ا ظم: املغ  ( 4)
  به الزوجة واألمة. وهللا أ بم. -رمحه هللا-ملمباويا

. و قل اخلالف يف ه ه املس،لة  ه أشهب مه املالكية، وي أجد  صا لبشاف ية 172 /4ا ظم: املههم ( 5)
= 
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 وحجتهم يف ه ا ما يبي:
 به حب فسككككككككككككككراط.  (1)أ ه أته حممأب جمخّ   ه الريب  ما رواه أومج الدربا   -1

لمقمْد َ َ ْ ُت )) :، فقالمجا:   م، فقال رسكككككمجل هللا ((ِبَها (2)لمَع َُّ  ُيةيُد أْن ُيِ مَّ))فقال: 

ْسَتْبِدُرُ    أْن أْلَعَنُ  لمْعًنا َيْدُخُل رَعُ   مْبَةُهذ كْيَف ُيَور ث ذ وُ وََ لما َيِحلُّ لمُ ؟ كْيَف َي

 .(3).رواه مسبم((و و لما َيِحلُّ لمُ ؟
ه وط  احلباىل حىت يضكككك ه، وهمج بليل ه ا و يد شككككديد  ب )): -رمحه هللا–قال القمطيب 

ي   به حتممي ذلك مربقا، سككككككككككككمجا  كان احلمل مه وط  صككككككككككككحيخ، أو فاسككككككككككككد أو زه؛ فإ ه 
يسكككككككتهصكككككككل  ه سكككككككبب احلمل، وال ذكم أ ه اتبف حكمه، وه ا ممجضككككككك  ال يصكككككككخ فيه أترري 

وككه مه  همّ مككا  البيككان، وإىل األركك  وظككاهم هكك ا ذهككب هككاهري ال بمككا ... وإمنككا ي يمجق  الريب 
م ه ا المج يد وما يف م راه، فها ل ذلك م وشكككي ، وأما و د أن تقدّ الب ه؛ أل ه ما كان و د تقدّ 

 .(4)((يدرل م ه قربه، ويدربه جهرم ض لب هٍ مت مّ  
لما ُتَوطُأ ٍاِرٌل ٍتَّى َتضَََََمذ ولما غمْيُة ي ِت ))رف ه:  ما رواه أومج سككككككككككك يد اخلدري  -2

ٍَْيَضًن  .(5).أرمجه أومج باوب((مْحلإ ٍتَّى َتِحيَض 

                                 
 به ه ه املسككككككككك،لة، نري أهنم  صكككككككككمجا  به جمجاز ال قد  به احلامل مه الزه، والدرمجل هبا وهي حامل؛ 

. 621 /4، إكمال امل بم 375 /8، روضككككككككككككككة الرالبني 446 /9. ا ظم: ال زيز أل ه ال حممة ملا  الزه
م هب الشاف ية يف ه ا  -رمحه هللا–و ره  قل القمطيب يف املمجض  املشار إليه   ها. قبت: رب اوه القيم 

 .728 /5وكالم ودي  قيم يف الزاب 

 .138احلديت، مابب: )جحخ(، ص  افخ: احلامل املقمب اليت به والبها. ا ظم الرهاية يف نميب( 1)

 .171 /4كراية  ه إصاوتها. أي: يميد أْن يصيبها. ا ظم: املههم (  2)

 .256 /10(، 3547صحيخ مسبم، يف الركاح، حب حتممي وط  احلامل املسبية،) ( 3)

 وما و دها. 171 /4املههم ( 4)

، وصكككححه األلباين يف ا روا  424 /2(، 2157سكككره أيب باوب، يف الركاح، حب يف وط  السكككبااي، )( 5)
 (.1873ومقم) 371 /6، وصحيخ أيب باوب 200 /1(، 187)

= 
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 ))هبة مه األحكام اليت تنر  مه احلديت ومرها:  -رمحه هللا– (1)ذكم ا مام اوه القيم
أ ه ال جيمجز وطنها قبل وضككككككككك  محبها، أي محل كان، سكككككككككمجا  كان يبحق حلمجاط  كحمل الزوجة 

مه نري المجاط   واملمبمجكة، واملمجطمج ب وشككبهة، أو ال يبحق وه كحمل الزا ية، فال حيل وط  حامل
 .(2)((البتة، كما صمح وه الرا

قال: قام فيرا   (4)،  ه رويه  وه ًثوت األ صككككككككككاري(3)ما رواه حرش الصككككككككككر اين -3
يقمجل يمجم حرني،  رريبا، قال: أما إين ال أقمجل لكم إال ما ت ت مه رسمجل هللا 

.أرمجه ((َ  َراَءُه َزْرَع غمْيِةِهلما َيِحلُّ ِلاْرِةئإ ُيْؤِرُي باهلل و ليوِم  آلِخة أْن َيسََِْق))قال: 
 .(5)أومج باوب والمم ي

وه ا ي ّم الّزرع الرّيب واخلبيت، وألّن صككككككككككككككيا ة ما  المجاط   )): -رمحه هللا-قال اوه القيم
 ه املا  اخلبيت حىت ال اتب  وه أوىل مه صككككككككيا ته  ه املا  الريب، وألن محل الزاين وإن كان 

                                 
همج ا مام احملّد ، ال ِبم الهقيه، البغمجي، املهّسم، أومج  بد هللا حممد وه أيب وكم وه أيمجب وه س د الزر ي، الدمشقي،  ( 1)

ة، و ّصا وه والزمه، وبرل م ه السجه، كما أر  امل موف حوه قيم اجلمجزية، أر  ال بم  ه ها ة، مرهم: اوه تيمي
 ه الصهي اهلردي، واحلاف  املزي، وأر   ره ها ة، مرهم: اوه رجب، واملقمي، واوه كثري، وال هيب. له مصّرهاا 
 تدّل  به س ة  بمه، وطمجل ح ه، مرها: زاب امل اب يف هدي رري ال باب، وإ الم املمجق ني، والهموسية، واجتماع اجليمجش
ا سالمية، والصمجا ق املمسبة ونريها. ممجلده سرة إحدى وتس ني وستمائة، ووفاته سرة إحدى ومخسني وسب مائة. 

 .2/447، ذيل الربقاا الوه رجب 3/400ا ظم: الدرر الكامرة 

 .728 /5زاب امل اب ( 2)

زيل إفميقية،  قة، مه الثالثة. ماا همج حرش وه  بد هللا، ويقال: اوه  بي وه  ممو السبئّي، أومج رشديه الصر اين،  ( 3)
 .183سرة مائة. ا ظم: تقميب الته يب ص

همج رويه  وه ًثوت وه السكه وه  دي وه حار ة، مه و  مالك وه الرجار،  زل مصم، وواله م اوية  به طماوبس ( 4)
 .2/416، ا صاوة 2/87ة ست وأرو ني، فغزا إفميقية. تمجيف وربقة وهمج أمري  بيها، سرة ست ومخسني. ا ظم: أسد الغاو

، والمم ي يف الركاح، حب ما 425 /2(، 2158أرمجه أومج باوب يف الركاح، حب وط  السكككككككككبااي، )( 5)
. وحسكككككككككره المم ي. وك لك حسكككككككككره 51 /5(، 1131جا  يف المجل يشكككككككككمي اجلارية وهي حامل، )

 . 371 /6األلباين يف صحيخ أيب باوب 
= 
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المجاط  ومابه حممم، فال جيمجز ربره وغريه، وألّن ه ا تالف لسككككككرة  ال حممة له وال ملائه، فحمل
 .(1)((هللا يف متييز اخلبيت مه الريب، و بيصه مره، وإحلاق كل قسم مبجا سه، ومشاكبه

 املطلب الرابع والعشرون: أسباب اخليار، وحتته مسألتان:
 .(2)املسألة األوىل: التفريق ب  الزوج  بسبب الُعننة

إىل  بمجا اخليار لبزوجة وسبب  -رمحهم هللا-اهري أهل ال بم مه السبف واخلبفذهب ه
 .-رمحهم هللا-(4)، وارتيار القمطيب(3)  رَّة الّزوج. و به ه ا م اهب األئمة األرو ة

 :واستدلوا على   لك هدلة منها
 قمجله ت اىل:  -1             (229البقمب: )اشية:  سمجرب. 

: أّن هللا ت اىل أوجب  به الزوج ا مسككككككان حمل موف، أو التسككككككميخ وجه االسههههتدالل منه
ح حسان، وم بمجم أن استيها  الركاح  بيها م  كمجهنا حممومة احل  مه الزوج ليس مه ا مسان 

 .(5)حمل موف يف شي ، فت نّي التسميخ ح حسان
(( مَضى ُهَ ُة يف  لَِّذي لما َيْسَتِعيُم  لن َساَءذ أْن ُيَؤجََّل َسَنًن))ما رواه اوه املسيب قال:  -2

(6). 

                                 
 .728 /5زاب امل اب ( 1)

رة:  جز المجل  ه اجلماع، أو يصل إىل الثيب بون البكم، أو ال يصل إىل اممأب واحدب و يرها. ال ( 2)
 وما و دها. 160ا ظم: أ يس الهقها  ص

، وبغة السككالك 2/775، امل مج ة 2/24، كتاب القدوري م  شككمح امليداين 2/632ا ظم: ودائ  الصككرائ  ( 3)
، روضكككككككككككككة 9/302، البيان لب مماين 1/67املر ر ، ا شكككككككككككككماف الوه 1/299، جمجاهم ا كبيل 2/305

، ا فصككككككككككككككاح 3/1065، مسككككككككككككككائل ا مام أمحد الوره  بد هللا 3/268، مغ  احملتاج 177 /7الرالبني 
 .4/110، مرتهه ا راباا 4/295، الكايف الوه قدامة 10/57، املغ  8/159

واحلكم وه  تيبة وإوماهيم اوه  بية. أهل الظاهم،  واملخالفون هموما و دها.  235 /4ا ظم: املههم ( 4)
وما و دها، فتخ الباري  4/235، املههم 4/448وما و دها، االسككككككككككككككت كار  11/129ا ظم: احملبه 

9/580. 

 .302 /9وما و دها وتصمف يسري، وا ظم: البيان لب مماين  632 /2ودائ  الصرائ  ( 5)

، واوه أيب شككككككككككيبة يف الركاح، 253 /6(، 10720أرمجه  بد المزاق يف الركاح، حب أجل ال رني، )( 6)
. وأ به 7/226رني ، والبيهقي يف الركاح، حب أجل ال 6/110(، 16647حب كم ينجل ال رني، )

 ((وال تاع له مه  مم إال   يه الر مان وه مقمن )) اوه حزم حال قراع وني اوه املسككككككككككككككيب و مم فقال:
= 
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((ُيَؤجَُّل  ْلِعن ُ  َسَنًنذ  هْن جاَرَم وإلَّا ُ ة َق َبْيَنُهَ ا))قال:   ه اوه مس مجب  -3
(1). 

ٍَ))قال:   ه  بي  -4 ((قُّ ِبَنْفِسهاُيَؤجَُّل  ْلِعن ُ  َسَنًنذ  هْن أَصاَبَهاذ وإلَّا  مِهَ  أ
(2). 

((ُرِ َم إلي  ِهن ٌ ذ  أجَّ مُ  َسَنًن))أ ه   ه املغريب وه ش بة  -5
(3). 

                                 
الم قابر الباكسككككككتاين يف كتاوه: ما صككككككخ مه  ًثر ولكه صككككككححه الشككككككيخ زكماي وه ن ،131 /11احملبه 

. وهران رواايا أرمى  ه  مم يف املصككككككابر السككككككاوقة ورهس امل ىن، وهللا 1072 /3الصككككككحاوة يف الهقه 
فيه رالف قدمي، ف هب مالك وأومج حامت وتب ه اوره وال الئي إىل  أ بم. وتاع اوه املسكككيب مه  مم 

أمحد إىل أ ه ت  مره. قال أومج طالب: قبت ألمحد: سكككككككككككككك يد وه  ما ذهب إليه اوه حزم. وذهب ا مام
املسككككيب؟ فقال: ومه مثل سكككك يد،  قة مه أهل اخلري. فقبت له: سكككك يد  ه  مم حجة؟ قال: همج  رده 
حجة، فقد رأى  مم وت  مره، وإذا ي يقبل سكككككك يد  ه  مم فمه يقبل؟ وذكم احلاف  ال هيب رواية  ه 

ملررب وهمج يقمجل: ال أجد أحدا جام  فبم يغتسككككككككككككككل، أ زل أو ي يرزل إال سكككككككككككككك يد قال: ت ت  مم  به ا
وقد وق    حديت إبسككككككراب صككككككحيخ ال  )) :-. وه ا تصككككككميخ حلسككككككماع، وقال احلاف  اوه حجم(( اقبته

مر ه فيه، فيه التصككميخ وسككما ه مه  مم...  ه سكك يد وه املسككيب قال: ت ت  مم وه اخلراب  به 
أن يكمجن و دي أقمجام يكّ ومجن حلمجم، يقمجلمجن: ال جنده يف كتاب هللا، لمجال أن ه ا املررب يقمجل:  سككككككككككككككه 

ورجم أومج وكم، ورهككت. هكك ا  أزيككد يف القم ن مككا ليس مرككه، لكتبككت أ ككه حق، قككد رجم رسككككككككككككككمجل هللا 
. فال ي يمّجخ وهللا أ بم همج تا ه مره. ا ظم: كتاب املماسيل الوه أيب حامت ((ا سراب  به شمط مسبم

ما و دها، هت يب  222 /4(، سككككككككككري أ الم الربال  244) 222(، جام  التحصككككككككككيل ص112)64ص
 وما و دها. 2/44الته يب 

، واوه أيب شككككككككيبة يف املمجضكككككككك  السككككككككاوق 254 /6( 10723) أرمجه  بد المزاق يف املمجضكككككككك  السككككككككاوق( 1)
ه اوه حزم . وضككككككك ه1065 /3( 1468( والبه  له، و بد هللا وه ا مام أمحد يف مسكككككككائبه)16634)

، وهمج مت قب أب ه  قة كما قال احلاف  يف التقميب 131 /11جبهالة حصكككككككككككككني وه قبيصكككككككككككككة يف احملبه 
 .1073 /3(، وصححه زكماي الباكستاين يف: ما صخ مه  ًثر الصحاوة يف الهقه 1380)

(، 16633(، واوه أيب شكككيبة يف املمجضككك  السكككاوق، )10725أرمجه  بد المزاق يف املمجضككك  السكككاوق، )( 2)
والبيهقي يف املمجضككككك  السكككككاوق. ويف إسكككككرابه احلسكككككه وه  مارب، قال  ره اوه حزم))ممون احلديت هبة 

 (.1264، التقميب)131 /11هالك(، وقال  ره احلاف  ممون. احملبه 

(، 16635(، واوه أيب شكككيبة يف املمجضككك  السكككاوق، )10724أرمجه  بد المزاق يف املمجضككك  السكككاوق، )( 3)
 /11مجضككك  السكككاوق. ويف إسكككرابه أومج الر مان، قال  ره اوه حزم ) جمهمجل(. ا ظم: احملبه والبيهقي يف امل

= 
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 به ضمب األجل، وأقضية مرهم مبحضم مه وقية الصحاوة،  فه ه  ًثر  ه الصحاوة 
 .(1)وي يرقل أ ه أ كم  بيهم أحد، فيكمجن إها ا

-رضي هللا  رها–مه حديت  ائشة استدالل اجلماهري مبا  بت يف الصحيحني  ونوقش
سوِل  هلل   (2)َجاَءِت  ْرَةأمُة ِر اَهن:   قالْت: ُكْنُت ِهْنَد ِر اهنذ  معم َّقمِن ذ  مَبتَّ طم ماِ  ذ  إىل َر

ٍَْ ِي ْبَي  لزَِّبري ََوُل  هلل ْوِبذ  مَتَبسََََّم َرَل ُ ْدَبِن  لثَّذ َوإنََّ ا َرَعُ  ِرث(3) َتَزوَّْجُت َبْعَدُه َهْبَد  لةَّ س

 ٍَتَّى َتُذوِ   ُهَسْي مَتُ ذ َوَيُذوَق ُهَسْي مَتكم  .(4)((  قال: أمُتِةيِديَي أمْن َتْةِجِع  إلمى ِر اَهن؟ لماذ 
ِتشكككككم وجه االسههههتدالل منه : أّن ه ه ت كم أن زوجها ي ير،ها، وأن إحبيبه كاهلدوة، ال يركْ

يشككككككككككككها، وال أّجل هلا شكككككككككككيئا، وال فمق وتميد مهارقته، فبم  إليها، وتشككككككككككككمج ذلك إىل الريب 
 .(5)ويرهما

 :وأجيب عن هذا هجوبة منها

                                 
131. 

 .632 /2، ودائ  الصرائ  302 /9، البيان لب مماين 713 /2ا ظم: ا شماف لبقاضي ( 1)

ْمجال القمظي أيضا. وهمج رال أم املنمرني صهرفا ة همج: ( 2) رضي هللا –ية رفا ة وه وهب وه  تيك، وهمج رفا ة وه ت 
، 2/81ألّن أمها ومّب ورت تمجال. صحايب له ذكم يف الصحيخ يف قصة حديت ال سيبة. ا ظم: أسد الغاوة  - رها

 .2/408، ا صاوة 1/189هت يب األتا  والبغاا 

ضم الزاي( وهمج مه همج  بد الممحه وه الزَّو ري )وهتخ الزاي( اوه حطيا القمظي، مه و  قميظة. روى  ره اوره الزُّوري )و( 3)
 .4/259، ا صاوة 3/242شيمجل ا مام مالك. ا ظم: أسد الغاوة 

، ومسككككككككككككبم يف الركاح، 448 /9( 5260أرمجه البشاري يف الرالق، حب مه جمجز الرالق الثال ، )( 4)
 . والبه  ملسبم.243 /10( 3512حب ال حتل املربقة  الًث ملربقها حىت تركخ زوجا نريه...)

 .132 /11احملبه ( 5)
= 
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وال مله قككال وقمجلككه يف  (1)وال حجككة لككداوب )): -رمحككه هللا-قككال أومج ال بككاس القمطيب أوال:
يف ه ا  (2)قها  به ذلك؛ ودليل ما رواه البشاريالزوج ي يصكككككدّ  احلديت ال ي متسككككككمجا وه؛ ألنّ 

اذ هَ ِبْوَث ْيِر ًنبَ ْد ُ  ْتَذخَ أمَو - ِهِذ َ  ْي  ِرن ى َهَنْغأمبِ  َسْيلم ُ عَ ا َررَ  إّن: الككتاحلككديككت أهنككا ملككا قكك

ََُُفْنأم  لمو هلل! إن  ْتَبَذ: كمقاَل م ََِا َنَهنَِّكلمذ َويِمِدأم ْل َضْفا َنَهض . نماَه مى ِرلمِإ َمِجْةَت ْنأم ةيُدذ ُتٌةَزاش

ملسككككككيس، أو  مضككككككت  بيه اليمني فركل،  به ما وإمنا يضككككككمب األجل إذا تصككككككابقا  به  دم ا
 .(3)((يقمجله و ضهم
أّن شكككككككككمجى املمأب إمنا وق ت و د أْن طّبقها زوجها، فبم حيتْج م  ذلك إىل ضككككككككمب  اثنيا:

 أجٍل.
فت ّبق قمجم شكككككككككككككّ وا  ه  ))و د ذكمه حلديت رفا ة:  -رمحه هللا-قال أومج  مم اوه  بد الرب

، وباوب، (4)أتجيل ال رني، ف،وربمجه، مرهم: اوه  بية سككككككككككككككبيل السككككككككككككككبف واخلبف مه ال بما  يف

                                 
همج إمام أهل الظاهم، أومج سبيمان باوب وه  بي وه ربف األصبهاين، مث البغدابي، ولد سرة  رتني ومائتني، وتمجيف وبغداب  ( 1)

سرة سب ني ومائتني يف ذي الق دب، وقيل: يف شهم رمضان. وبفه حلشمج يزية. أر   ه إسحاق وه راهمجيه، وأيب  مجر ونريمها. 
. تربيه: تصّحف وفاته 1/182، هت يب األتا  والبغاا 8/369، هريخ وغداب 102شريازي صا ظم:طبقاا الهقها  لب

يف طبقاا الشريازي إىل تس ني ومائتني ودل سب ني. ول به رر، مرب ي. و قل ب.  ارف ربيل حممد أومج  بيد االتهاق 
 .59 به أّن وفاته سب ني ومائتني. ا ظم: ا مام باوب الظاهمي وأ مه يف الهقه ص

مه حديت  ائشككككة  .10/347(، 5825ا ظم: صككككحيخ البشاري، يف البباس، حب الثياب اخلضككككم، )( 2)
لد مجى املمأب، حيت إن المجل جا   : ول فيه ما يدل  به  دم تصديق الريب قل  رضي هللا  رها.

هذا  )) :قال:   م. قال بنوك هؤالء؟م ه اورني، فقال له:  وم ه اوران له مه نريها، وأوصكككككككككككككم الريب 
 .((الذي تزعم  ما تزعم ؟ فوهللا هلم أشبه به من الغراب ابلغراب

 .236 /4املههم ( 3)

 وممه املتكبمني أحد كان   بية حوه امل موف األسدي البصمي إسحاق أومج مقسم وه إوماهيم وه إتا يل وه إوماهيمهمج ( 4)
 جبس قد ضال  بية وها نّ إ)) :الشاف ي قال .ومبصم غدابوب مراظماا الشاف ي ا مام م  له وجماْ  .القم ن خببق يقمجل
 ليبة وبغدابقيل:  ومائتني  شمب مثان سرة. ماا مضلّ  ضالّ  وذكم لإلمام أمحد فقال .((الراس يضلّ  الضمجال حب  رد
. قبت: وأومجه 6/20ا ظم: هريخ وغداب  .ك لك  مبصم ماا هإ  :قيل وستني سب  وها وهمج إسحاق أح ويكىن  مفة
ا يل اوه  بية، إمام مشهمجر، مه الثقاا األ باا، ومه أئمة السرة، ومه شيمجل ا مام الشاف ي. ا ظم تمهته يف إت

 .1/130هت يب األتا  والبغاا 
= 
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أّن زوجها  بد الممحه وه الزوري ليس م ه  لمسكككمجل هللا  (1)وقالمجا: قد شككككت متيمة ورت وهب
إال مثل هدوة الثمجب، فبم ينّجبه، وال حال ويرها وويره. قالمجا: وهمج ممض مه األمماض، ال قيام 

والصككككككككحاوة ومأي متمجّهم، وتمكمجا الرظم املنّبي إىل امل مفة، أبن لبممأب وه، فشالهمجا ها ة الهقها ، 
البغية مه الركاح المجط  واوتغا  الرسككككككككككككككل، وأن حكمها يف ذلك كحكمه لمج وجدها رتقا ، وي 

، أبن املمأب ي ت كم قصكككككككككككككككة زوجها  بد الممحه وه (2)يقهمجا  به ما يف حديت مالك ه ا ونريه
 .(3)((هلا، ف،ي أتجيل ههرا الزوري إال و د طالقه، وو د فماقه

 
 املسألة الثانية: األمة تعتق وزوجها حر  

 به أّن األمككة إذا  تقككت وزوجهككا  بككدا أّن هلككا اخليككار يف  -رمحهم هللا-أه  أهككل ال بم 
 .(4)فسخ الركاح

 وأما إذا كان زوجها حمّا، فهل هلا اخليار يف الهسخ أو ال؟
                                 

هي متيمة ورت أيب  بيد، اممأب رفا ة القمظي، قال أومج  مم: ال أ بم هلا نري قصتها م  رفا ة وه تمجال حديت ال سيبة ( 1)
 .8/58، ا صاوة 6/42لك يف املمجط،. ا ظم: أسد الغاوة مه رواية ما

أن  رفاعة بن مسوال  )). ولهظه: 82 /2(، 1150املمجط، يف الركاح، حب  كاح احملبل وما أشككككككككككككبهه، )( 2)
ثالاث، فنكحهه  عبههد الرنن بن الزبري،  طلق امرأتههه ميمههة بنهه  وهههب يف عهههد رسهههههههههههول هللا 

فارقها، فأراد رفاعة أن ينكحها، وهو زوجها األول الذي فاعرتض عنها فلم يسههههتطع أن ميسههههها، ف
. ((له حىت تذوق العسهههههههيلة ال حتل   ))فنهاه عن تزوجيها، وقال:  طلقها. فذكر  لك لرسهههههههول هللا 

قها. ا ظم: صككككحيخ البشاري يف الرالق، حب مه قال الممأته أ ت الزوج طبّ  وحنمجه يف الصككككحيحني أنّ 
بم يف الركاح، حب ال حتل املربقة  الًث ملربقها حىت تركخ ، ومسكككككككككككككك460 /9( 5264 بي حمام، )

ب االرتالف  به ت دّ  -رمحه هللا-. ومحل احلاف  اوه حجم10/245( 3517زوجا نريه وير،ها...)
 وما و دها. 9/580ف المواب. فتخ الباري القصة أو تصمّ 

 .448 /4االست كار ( 3)

، واوه حزم يف 5/68واوه  بد الرب يف االسككككككككككككككت كار  ،1/65حكه ا هاع اوه املر ر يف ا شككككككككككككككماف  (4)
 قال  10/68، و اوه قدامة يف املغ  3/1356، واوه رشككد يف وداية افتهد 123مماتب ا هاع ص 

 .335 /4 ه اوه املر ر واوه  بد الرب، وحكه ا هاع القمطيب يف املههم 
= 
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 أ ككككه ال ريككككار هلككككا، و به هكككك ا مكككك هككككب إىل -رمحهم هللا  -ذهككككب ههمجر أهككككل ال بم 
 .-رمحهم هللا-(4)، وارتاره أومج ال باس القمطيب(3)، واحلراوبة(2)، والشاف ية(1)املالكية

 واستدلمجا حلرقل وال قل:
 أما النقل:

كاَن َهْبًد  ُيقاُل ل   (5)أنَّ َزْوَج َبةيةة))قال:  -رضككككككي هللا  رهما–ما رواه اوه  باس  -1

أْنُظُة إلْيِ  َيُعوُ، َخْ فمَها َيْبِك ذ وُدروُهُ  َتسََََيُل َه مى ِلْحَيِتِ ذ      ذ كأن    (6)ُرِغيث 

قال  لنَِّب        بَّاس يث  َبةيَةةمذ وِرْي          (7)لَع ٍُب  ُرغ َجُب ِرْي  لما َتْع بَّاس أ يا َه  :

                                 
 .2/314، وبغة السالك 2/459الثميرة  وما و دها،  قد اجلمجاهم 5/232ا ظم: البيان والتحصيل ( 1)

 .277 /3، مغ  احملتاج 192 /7، روضة الرالبني 320 /9ا ظم: البيان لب مماين ( 2)

 .156، زاب املستقر  ص 4/302، الكايف الوه قدامة 68 /10ا ظم: املغ  ( 3)

أ بتمجا لألمة اخليار إذا حيت  -رمحهم هللا-واملخالفون يف املسههههههههألة هم احلنفية. 335 /4ا ظم: املههم ( 4)
الظاهمية كما تالها و لك م هب  -رمحه هللا- تقت وإن كان زوجها حما، وه ا ال ي  صمه اوه حزم 

، احملبه 403 /3، فتخ القديم 2/641، ودائ  الصرائ  83 /3. ا ظم: شمح م اين اشًثر صمّح و لك
11/ 206. 

. قيل: كا ت ممجالب لقمجم مه األ صار، فاشمهتا  ائشة، - رهمارضي هللا –هي وميمب ورت صهمجان، ممجالب  ائشة ( 5)
ا ظم: هت يب األتا  والبغاا  ف، تقتها، وكا ت  دم  ائشة قبل أن تشميها، وقصتها م موفة يف الصحيحني.

 .8/50، ا صاوة 2/600

 .6/154، ا صاوة 2/411همج زوج وميمب، ممجىل و  أمحد وه جحش األسدي. ا ظم: هت يب األتا  والبغاا  (6)

، أومج الهضل. وأمه  تيبة ورت همج ال باس وه  بد املربب وه هاشم وه  بد مراف، القمشي، اهلامشي،  م رسمجل هللا ( 7)
وسرتني. كان إليه السقاية وال مارب، وحضم وي ة ال قبة م  األ صار قبل أْن يسبم.  جراب وه كبب. ولد قبل رسمجل هللا 

ِم، فافتدى  هسه، وافتدى اوه أريه  قيل وه أيب طالب، ورج  إىل مكة. يقال: وشهد وْدرًا م  املشمك ني مْكِمًها، ف،س 
أسبم وكتم إسالمه، مث هاجم قبل الهتخ وقبيل، وشهد الهتخ، و بت يف ح رِكنْيٍ. ماا حملديرة يف رجب أو رمضان سرة 

 .3/511، ا صاوة 3/60. ا ظم: أسد الغاوة ا رتني و ال ني. وكان طمجيال هيال أويض 
= 
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 ؟ : لمْو ر َجْعتيِ .  الْت: يا رسوَل  هلل َتْأُرُةن ُبْغِض َبةيَةةم ُرغيثا.  قال  لنَّيبُّ 

 .(1)رواه البشاري (( ال: إنَّ ا أنا شاِ ٌمذ  الْت: لما ٍاجنم ل   ي 
قالت: -رضككي هللا  رها-يف قصككة وميمب -رضككي هللا  رها-ما روته أّم املنمرني  ائشككة -2

ٍُةًّ  لمْم وكامن َزْوُجها َهْبًد ذ  َبيََّة ا رسول  هلل )) ذ  اْختاَرْت َنْفَسهاذ ولْو كاَن 

 .(2)ه مسبمروا ((ُيَبي ْةَ ا

ألّن  -رضكككككككككككي هللا  رها-أ بت اخليار لربيمب : أن الريب وجه االسههههههههتدالل من احلديث 
 زوجها كان  بًدا، ولمج كان حماا ملا أ بت هلا اخليار.

قال  -رضككي هللا  رها-يف قصككة وميمب  ه  ائشككة (3)رواية احلكم ونوقش همرين: أحدمها:
 . (4)احلكم: كان زوجها حما

                                 
. وروى 503 /9( 5283يف زوج وميمب، ) ا ظم: صكحيخ البشاري، يف الرالق، حب شكها ة الريب ( 1)

 حنمجه قبل حوني، ويف احلديت ال ي و د المواية اليت أ بتها، وهي أوفاها، ول ا ارمهتا.

حنمجه يف احلديت الثاين . و 384 /10( 3759صكككككحيخ مسكككككبم، يف ال تق، حب: إمنا المجال  مله أ تق، )( 2)
 .-رضي هللا  رها-(. وكبها  ه أم املنمرني3764و ده، ويف حديت: )

احلكم وه  تيبة، ممجىل كردب، أومج حممد، ويقال: أومج  ممو،  اي أهل الكمجفة. قيل: ولد همج  همجال بم الهقيه املشهمجر:( 3)
 بابب وفضل،  قة  بتا. ماا سرة مخس  شمب وإوماهيم الرش ي يف ليبة واحدب، لكره تهّقه إبوماهيم، وكان صاحب 

 .5/208، سري أ الم الربال  83ومائة. ا ظم: طبقاا الهقها  لبشريازي ص

، قككال البشككاري: وقمجل 48 /12(، 6751صككككككككككككككحيخ البشككاري، يف الهمائض، حب المجال  مله أ تق، )( 4)
 احلكم ممسل.

= 
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. وه ا  اد يف أن زوجها كان حما، وقد ريكَِّمها (2): كان زوجها حما(1)سككككككككككمجبوك ا قال األ
 ، فدّل ذلك  به  بمجا اخليار لبم تقة، حما كان زوجها أو  بدا.الريب 

إذا جككا ا اشًثر هككك ا،  -...أوىل األشككككككككككككككيككا  ورككا )): -رمحككه هللا-قككال أومج ج هم الرحككاوي
أن حنمبها  به ذلك، وال حنمبها  به  -التضكككككككككككابفمججده السكككككككككككبيل إىل أن حنمبها  به نري طميق 

 به الصككككدق وال دالة فيما ِرِوْوا، حىت ال جند وداا  - رده -التضككككاب والتكاذب، ويكمجن حال رواهتا
مه أن حنمبها  به رالف ذلك. فبما  بت أن ما ذكمه ك لك، وكان زوج وميمب قد قيل فيه إ ه 

 به أ ه كان  بدا يف حال، حما يف حال أرمى. فثبت  كان  بدا، وقيل فيه إ ه كان حما، ج براه
و لك أترُّم إحدى احلالتني  ه األرمى، فكان المق قد يكمجن و ده احلمية، واحلمية ال يكمجن و دها 
رق، فبما كان ذلك ك لك، ج برا حال ال بمجبية متقّدمة، وحال احلمية مت،ّرمب، فثبت و لك أ ه 

 .(3)((بدا قبل ذلككان حما يف وقت ما رريّا وميمب،  
كان  بدا، فإن ذلك ال يدّل  به   -رضكككككككككي هللا  رها–أ ه لمج سكككككككككّبم أن زوج وميمب  الثاين:

ي يقككل هلككا: إمنككا ررّيتككك ألّن   هي اخليككار لألمككة إذا أ تقككت إذا كككان زوجهككا حما؛ ألّن الريب 
 .(4)زوجك  بد

                                 
وه قيس الرش ي، وقيل: يكىن أومج  بد الممحه، وهمج أرمج  بد همج ا مام القدوب، أومج  ممو الكمجيف، األسمجب وه يزيد  (1)

الممحه وه يزيد، واوه أري  بقمة وه قيس الرش ي، ورال إوماهيم الرش ي. كان تضمما، أبرن اجلاهبّية، وا سالم. 
لرش ي، كان يضمب و بابته املثل. روى  ه: أيب وكم، و مم، و ائشة رضي هللا  رهم. وروى  ره: اوه أرته إوماهيم ا

ال يه يهتمجن. تمجيف حلكمجفة: مخس وسب ني  به  وأومج إسحاق السبي ي، وها ة. وكان مه أصحاب اوه مس مجب 
. و رد الشريازي حكاية نميبة  ه  ائشة 4/50، سري أ الم الربال  79الماجخ. ا ظم: طبقاا الهقها  لبشريازي ص

فكيف يصدر  مه األسمجب!! ووفاهتا سرة سب  ومخسني! أهنا قالْت: ما ماا حل ماق  بّي أكمم -رضي هللا  رها–
 مرها ه ا وقد ماتت قببه؟!

. قال البشاري: وقمجل األسمجب مرقر ، وقمجل 49 /12(، 6754املمج  الساوق، حب مريا  السائبة، )( 2)
(. إال أن 3762اوه  باس رأيته  بدا أصككككككّخ. وروى مسككككككبم  ه شكككككك بة  ه  بد الممحه وه القاسككككككم، )

 مث س،لته  ه زوجها؟ فقال: ال أبري.  ش بة قال:

 .3/402، فتخ القديم 2/641، ودائ  الصرائ  11/209، وا ظم: احملبه 83 /3شمح م اين اشًثر ( 3)

 .11/210، احملبه 83 /3م اين اشًثر  شمح( 4)
= 
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  ه ه يه اال ماضني: وقد أجيب
ك مبأما األول سككككككبك اجلم  وني املت ارضككككككني، وال شككككككّك أ ه أوىل مه : فشالصككككككته التمسككككككّ

المجيخ، إال أ ه إمنا يصكّخ القمجل حلت ارض  رد التسكاوي، وإال فالمجيخ ال شكّك همج األوىل ول 
.  املت نيّ 

ه ا اوه  باس و ائشككككة قاال يف زوج وميمب: إ ه  بد. رواية  )): -رمحه هللا-قال ا مام أمحد
ا روى أهل املديرة حديثا و مبمجا وه، فهمج أصكككككّخ شكككككي ، وإمنا يصكككككخ  بما  املديرة و مبهم، وإذ

 .(1)((أ ه حّم  ه األسمجب وحده، ف،ما نريه فبيس و ان
وأما رواية األسكككككمجب وه يزيد  ه  ائشكككككة أن زوج  )): -رمحه هللا-قال أومج  مم اوه  بد الرب

و ائشكككة، وأ بم هبا وميمب كان حما، فقد  ارضكككه  ه  ائشكككة مه همج مثبه أو فمجقه، ول همج ألصكككق 
، رواي  ه  ائشة أن زوجها (3)، و موب وه الزوري اوه أرتها(2)مره، وذلك القاسم وه حممد أريها

 ه القاسم،  ه  ائشة...ويشهد  (5)، وأسامة وه زيد(4)كان  بدا، رواه  بد الممحه وه القاسم

                                 
  .70 /10املغ   (1)

وقيل: أومج  بد الممحه  القاسم وه حممد وه أيب  همج التاو ي اجلبيل، أحد الهقها  السب ة مه فقها  املديرة، أومج حممد( 2)
. روى  ه اوه  مم، واوه  باس، وأيب هميمب، وم اوية، و ائشة يف  رميه مه الصحاوة ورالئق مه وكم الصديق 

التاو ني. وروى  ره ها اا مه التاو ني، مرهم هف  ممجىل اوه  مم، واوه أيب مبيكة، والزهمي، وحيىي األ صار. أه مجا 
ه جاللته وتمج يقه وإمامته. تمجيف سرة  ريت  شمب ومائة، وقيل: مثان ومائة، وهمج اوه سب ني أو ا رتني وسب ني وقد  ب

 .5/53، سري أ الم الربال  2/366ذهب وصمه. ا ظم: هت يب األتا  والبغاا 

يل، أحد الهقها  السب ة حملديرة. ولد همج أومج  بد هللا  موب وه الزوري وه ال مجام القمشي، األسدي، املدين، التاو ي اجلب ( 3)
سرة ست و شميه. وت  أحه وأراه  بد هللا، وأمه أتا  ورت أيب وكم، ورالته  ائشة، وال بابلة ونريهم. وروى  ره 
 را ، واوه أيب مبيكة، و مان وه مالك، وأومج سبمة وه  بد الممحه، والزهمي ونريهم. قال الزهمي:  موب حبما ال تكدّ ر ه 

 .1/305، هت يب األتا  والبغاا 40لّدال . تمجيف سرة أرو  وتس ني. وقيل: تس  وتس ني. ا ظم: طبقاا الهقها  صا

همج  بد الممحه وه القاسم وه حممد وه أيب وكم الصديق التيمي، أومج حممد املدين،  قة جبيل، ماا ( 4)
 .348تقميب الته يب ص .سرة ست و شميه ومائة

ا ظم: تقميب الته يب  .يد البيثي ممجالهم، أومج زيد املدين، صدوقا يهم، مه الساو ةل ّبه أسامة وه ز ( 5)
 .98ص

= 
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مجب يسككككمه مغيثا وصككككحة روايتها  ه  ائشككككة احلديت  ه اوه  باس أن زوج وميمب كان  بدا أسكككك
 .(1)((لب ض و  تزوم
فجمجاوه: أن احلكم إذا  قل م  السبب، ت ّبق احلكم حلسبب، كما أ ه إذا  قل  وأما الثاين

احلكم م   ّبته، ت بق احلكم وتبك ال بة، وقد  قل التشيري و تقها حتت  بد، فمججب أن يكمجن 
صككل  بمجا األ كحة، وال سككبيل إىل إ باا واأل)): -رمحه هللا-(3). قال ا مام املازري(2)مت بقا وه

الهسكككككككككخ  رد طماين حمجاب  إال وشكككككككككمع يدّل  به ذلك، وقد بّل ههرا  به ال بد، فيبقه احلّم 
 .(4)(( به األصل

أّن ال بككة اليت مه أجبهككا رريا األمككة هي مككا يككدركهككا مه امل مّب ملككا : اثنيهها: دليههل العقههل
 .(5)حما فال م مّب  بيها، فال وجه لتشيريها صارا حمّب وكمجن زوجها  بدا، وإذا كان زوجها

                                 
. والمواايا املشككككككار إليها هي اليت سككككككبقت مه رواية مسككككككبم، وهمج الدليل الثاين مه 71 /5االسككككككت كار ( 1)

، فقد وصككككككككككها رواية مه قال أن 9/504، الهتخ 10/381الرقل، وا ظم: شككككككككككمح الرمجوي  به مسككككككككككبم 
 وجها كان حما أبهنا شاذب، والشاذ ممبوب. ز 

 .488 /11احلاوي ( 2)

همج ا مام أومج  بد هللا حممد وه  بي وه  مم التميمي، املازري، ي مف ح مام،  زل املهدية مه والب إفميقية، أصبه مه  (3)
ه ا إمام أهل إفميقية، وما مازر، مديرة يف جزيمب صقبية  به ساحل البحم، ،إليها  سب ها ة، مرهم أومج  بد هللا. و 

ورا ها مه املغمب، وصار ا مام لقبًا له، فال ي مف ح مام نري املازري. وكان  رم املشتغبني مه شيمجل إفميقية وتحقيق 
الهقه، ورتبة ا جتهاب، وبقّة الرظم. أر   ه البشمي، وأيب حممد  بد احلميد السمجسي، ونريمها مه شيمجل إفميقية، وبّرس 

والديه، وت  احلديت، وطال  م ا يه، واحلساب، واألبب ونري ذلك. فكان أحد رجال الكمال يف ال بم يف  األصمجل،
وقته، وإليه كان يهزع يف الهتمجى يف الرب يف وبده، كما يهزع إليه يف الهتيا يف الهقه. مه تصا يهه: امل بم وهمجائد صحيخ 

 الهقه. تمجيف سرة ست و ال ني ومخسمائة، وفد  ّيف  به مسبم، وشمح احملصمجل يف  بم األصمجل، وشمح التبقني يف
 .127، شجمب الرمجر الزكية ص374الثما ني. ا ظم: الديباج ص

 .149 /2امل بم وهمجائد مسبم ( 4)

 .337 /4، املههم 150 /2املصدر الساوق وتصمف ( 5)
= 
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 املطلب اخلامس والعشرون: وطء املسبيات الوثنيات
 (1) به وط  إما  أهل الكتاب مببك اليمني، وا همب احلسككككه -رمحهم هللا-أه  أهل ال بم

 .(2)فقال: ال جيمجز
طئهه مببك  به املر  مه و  -رمحهم هللا-وأما ا ما  المج رياا، فجماهري السكككككبف واخلبف

-(4)، ورّجحككه القمطيب(3)اليمني، كمككا حيمم وطنهه حلركككاح، و به هك ا مك اهكب األئمككة األرو ككة
 .-رمحهم هللا

 واستدلمجا  به ذلك أببلة مرها:
  قمجله ت اىل:  -1                :(.221سمجرب البقمب )اشية. 

ة: أّن هللا ت اىل حّمم  كاح املشككككككككككككككمكاا، "والركاح يق   به وجه الداللة مه اشية الكممي
 .(5)ال قد و به المجط  هي ا، فيحممان"

((لما َيْقَةُبها ٍتَّى ُتْسِ َم))يف افمجسية قال:  -رمحه هللا-ما روي  ه احلسه البصمي -2
(6). 

                                 
-رضي هللا  رها–رريب ممجالب ألم سبمة  همج ا مام املشهمجر احلسه وه أيب احلسه يسار البصمي، ممجىل األ صار، وأمه( 1)

. ت  اوه  مم، وأ سا، وتمب، وأح وكمب، وقيس وه قاسم، وجردب وه  بد . ولد لسرتني وقيتا مه رالفة  مم 
هللا، وم قل وه يسار، و ممو وه تغبب يف  رميه،  وماا حلبصمب  شية اخلميس، وبفه يمجم اجلم ة نمّب رجب سرة 

 .1/165، هت يب األتا  والبغاا 91مثان ومثا ني سرة. ا ظم: طبقاا الهقها  لبشريازي ص شم ومائة، وهمج اوه 
 ، 109ا هاع الوه املر ر ص( 2)

 /3، وداية افتهد 499 /4، االسككككككككككككككت كار 232 /3، فتخ القديم 554 /2ا ظم: ودائ  الصككككككككككككككرائ  ( 3)
 /9، البيان لب مماين 103 /1، ا شكككككماف الوه املر ر 41 /2، شكككككمح زروق  به منت المسكككككالة 1331
 .278و  276 /4، الكايف الوه قدامة 552 /9، املغ  135 /7، روضة الرالبني 260

. و قل اخلالف يف املسكككك،لة  ه طاووس وسكككك يد وه املسككككيب، وارتبف يف ذلك 164 /4ا ظم: املههم ( 4)
 /3وكدايكة افتهكد   هس املمجضكككككككككككككك  السكككككككككككككككاوق. وا ظم: -رمحكه هللا- ه  ركا  وجمكاهكد كمكا ذكم القمطيب

، واكتهه اوه رشكد حلرسكبة لراووس وجماهد، واقتصكم اوه قدامة  قال  ه اوه 553 /9، املغ  1332
  بد الرب يف الرسبة لراووس فق .

 .554 /2ودائ  الصرائ  ( 5)

أرمجه اوه أيب شككككككككككككككيبة يف مصككككككككككككككرهه، يف الركاح، حب يف المجل ير، اجلارية افمجسككككككككككككككية مه كمهه؟، ( 6)
= 
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ْصَنُعون إي    ))قال:  -رمحه هللا-و ره -3 سعيد كيف ُكْنُتْم َت َسَبْيُت وُ يَّ؟    ال ل  رجل: يا أبا 

َََهَد أْن لما إل  إل ا  هللذ وأنَّ ُرَح ًَّد    ََِْ َمذ وَتشَ  ال: ُكنَّا ُنَوج ُهها إلمى  ْلِقْب مِنذ وَنأُرُة ا أْن ُتسَ

ََِْبَها ٍتَّى     ََِيَبَها لمْم ُيصَ ٍُِبها أْن ُيصَ ََا َََِلذ  هي  أر د صَ ََول  هللذ ثمَّ َنْأُرُة ا أْن َتْغَتسَ رسَ

((َيْسَتْبِةَئَها
(1). 

إي  سَََََبْيَت  ْلَ ُجوسَََِيَّنم َوَهَبَدةم      ))أ ه قال:  -رمحه هللا-(2)روي  ه إوماهيم الرش ي ما -4

ََِْ ْ َي   ََُْتْبِدْرَيذ وإْن أَبْيَي أْن ُيسَ ََْ مْ َيذ ُوِطْئَي و سَ ََْ ماُمذ  هْن أسَ  ْلأمْوثاِنذ ُهِةَض َه مْيِهيَّ  ْلِهسَ

(( ْسُتْبِدْرَي ولمْم ُيوطمْأَن
(3). 

قد أه مجا  )): -رمحه هللا-ليمني  به الركاح: قال اوه  بد الربقياس المجط  مببك ا -5
أ ه ال جيمجز ملسككككبم  كاح جممجسككككية، وال و رية، وال رالف وني ال بما  يف ذلك، وإذا 
كان حماما إبهاع  كاحها، فك لك وطنها مببك اليمني قياسكككككككككككككا و ظما. فإن قيل: 

يزون  كككاحهككا؟ قيككل: إن هللا إ كم جتيزون وط  األمككة الكتككاويككة مببككك اليمني، وال جت
ت اىل  ّا  به الهتياا املنمراا  رد  دم الرمجل إىل احملصككككككككككراا، فماذا و د قمجل 

 .(4)((هللا ت اىل؟

 يشكل  به ه ا القمجل، حديثان: إشكال وجوابه:
نزوب  قال: نزوه م  رسككككككككككككككمجل هللا  أحدمها: ما رواه أومج سكككككككككككككك يد اخلدري أيضكككككككككككككككا 

ب، فرالت  بيرا ال زوة، ورنبرا يف الهدا ، ف،ربه أن  ستمت  و  زل، وبمصربق، فسبيرا كمائم ال م 

                                 
(16452 )6/ 76. 

 .4/500أرمجه اوه  بد الرب يف االست كار، يف الركاح، حب الرهي  ه إما  أهل الكتاب، ( 1)

همج ا مام إوماهيم وه يزيد وه قيس وه األسمجب وه  ممو وه روي ة وه ذهل، الرش ي، أومج  ممان، فقيه الكمجفة، هو ي ( 2)
و بد الممحه او  يزيد، ومسموق، وأومج  بيدب وه  بد هللا،  جبيل، ت  كبار التاو ني، روى  ه  بقمة وراليه األسمجب

ونريهم. و ره ها اا مرهم: السبي ي، وحبيب وه أيب ًثوت، وتان وه حمب، واحلكم، واأل مش، ومحاب وه أيب 
 سبيمان. أه مجا  به تمج يقه وجاللته ووما ته يف الهقه. تمجيف سرة ست وتس ني، وهمج اوه تس  وأرو ني سرة. طبقاا

 .1/117، هت يب األتا  والبغاا 83الهقها  لبشريازي ص

 (.16453أرمجه اوه أيب شيبة يف  هس املمجض  الساوق، )( 3)

 .500 /4االست كار ( 4)
= 
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ال ه يكم أن ال ))وني أظهمه ال  سكككككككك،له، فسكككككككك،لرا رسككككككككمجل هللا فقال:  فقبرا:  ه ل ورسككككككككمجل هللا 

 .(1)متهق  بيه((تفع و ذ را كتب  هلل خ ق نس ن    كائنن إىل يوم  لقيارن إال ستكون
... وظاهم ه ا: جمجاز إقدامهم  )): -رمحه هللا-قال القمطيب وورمجا املصربق و ريمجن وال شكٍّ

 به وط  املسبياا المج رياا مه نري أن يسبمه، وإمنا تمجقهمجا يف وطئهه تافة أن حيمبه مرهم، 
يف  ، فسكككك،لمجا  ه ال زل ف،جيبمجا يف ال زل، وسكككككت هلم  ه وطئههّ ر فدابهه ألجل محبههّ فيت  ّ 

 قمجم، فقالمجا جبمجاز وط  المج رياا وافمجسككككككككككككياا حملبك وإن ي . وهب ا الظاهم انمّ حال شككككككككككككمكههّ 
وجماهد. و  (2)يسككككككبمه. وإليه ذهب طاووس وسكككككك يد وه املسككككككيب، وارتبف يف ذلك  ه  را 

   يمّب هككك ا القمجل قمجلكككه ت كككاىل:               :إىل . و (221سكككككككككككككككمجرب البقمب )اشيكككة
ممجم ه ه اشية صككار ههمجر ال بما ، وي ي مجّ لمجا  به ما ظهم مه ه ا احلديت، ورأوا ك و التمسككّ 

 به جمجاز وط  مه أسبم مرهه، وأن الهدا  املتشمجَّف مه فمجته ومجطئهه إمنا همج  أن ذلك حمممجلا 
 ه  (4) ه اوه حمرييز (3)ما جا  يف رواية الزهمي  به صكككككككحة ه ا الت،ويل  اّ  أمثاهنه. وقد بلّ 

يد قال: جا  رجل مه األ صككككار فقال: اي رسككككمجل هللا! إه  صككككيب سككككبيا، وحنب األمثان، أيب سكككك 

                                 
 سبق  مجيه يف مس،لة ال زل  ه املمأب. (1)

ثم القمشي الههمي، همج أومج حممد  را  وه أيب رحح، واسم أيب رحح أسبم، املكي، القمشي ممجالهم، ممجىل اوه ري( 2)
، و ش، مبكة، وت  ال بابلة األرو ة، اوه  مم، و را  مه كبار التاو ني، ، ولد يف  رم رالفة  ثمان وه  هان 

. روى  ره ها اا مه التاو ني، واوه  باس، واوه الزوري، واوه  ممو وه ال اص، وها اا  رميه مه الصحاوة 
املشهمجريه. حّج سب ني حّجة. تمجيف مبكة  رميه. وهمج مه مهيت مكة وأئمتهاو  ك ممو وه بيرار، والزهمي، وقتابب،

 .1/306، هت يب األتا  والبغاا 57سرة مخس  شمب ومائة  به قمجل اجلمهمجر.  ا ظم: طبقاا الهقها  لبشريازي ص

القمشي، املدين. هو ي همج ا مام احملّد ، ال بم املشهمجر، أومج وكم حممد وه مسبم وه  بيد هللا وه شهاب الزهمي،  ( 3)
. روى  ره صغري، ت  أ س وه مالك، وسهل وه س د، والسائب وه يزيد، وشبيبا أح هيبة ونريهم مه الصحاوة 

ها اا مه كبار التاو ني وصغارهم. قيل: حه  القم ن الكممي يف مثا ني ليبة! تمجيف ليبة الثالًث  لسب   شمب ربت مه 
مائة، وهمج اوه ا رتني وسب ني سرة. وبفه وقمية له أبطماف الشام يقال هلا شغبدا. شهم رمضان سرة أرو  و شميه و 

 .1/105، هت يب األتا  والبغاا 47ا ظم: طبقاا الهقها  ص

همج أومج حمرييز،  بد هللا وه حمرييز اجلمحي، املكي، كان يتيما يف حجم أيب حم ورب مبكة، مث  زل ويت ( 4)
 .322  وتس ني وقيل قببها. ا ظم: تقميب الته يب ص املقدس،  قة  اود، ماا سرة تس

= 
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 هلم وي ههّ  إذا محبه ي يصككككككككككككككخّ  فهم مه فمجاا الثمه حلمجط : أهنهّ ووجككه  مجّ  (1)فكيف حل زل؟
فبكمجهنه أمهاا أوالب  به ما صار إليه  ، وأما و د ا هصال محبههّ حمجامل مه ساباهتهّ  لكمجهنهّ 

مرا أن ظاهم ه ا احلديت جمجاز ا قدام  به وط  املسكككككككبياا . مث إ را  قمجل: لمج سكككككككبّ اجلمهمجر..
، مه نري اسكككككككككتربا ، وم  وجمجب احلمل البنيّ   مه نري إسكككككككككالم، لزم مره جمجاز ا قدام  به وطئههّ 

السككككككككتمجائهما يف الظهمجر. وأيضككككككككا:  -ي   مببك اليمني– ا، فيبزم املر  مه المجط هاقً اتّ   وهمج ممرمجعا 
ته، فك لك   بم: أهنم ال يّ ق حبّ ج ال تتحقّ  به وط  فمْ  مجنِ م  د  قْ   بم قر ا أهنم كا مجا ال يك   فكما

ود هلم مه اسككتربا  وإسككالم، وإن كان الماوي سكككت  ره. وسكككمجا الماوي: إما لب بم هبا، وإما 
ل يف مقصككككككمجبه. وال ي يزيخ ا شكككككككال ويمف ه هبة ، ويهصككككككّ ألن الكالم جيمل يف نري مقصككككككمجبٍ 

 إبسكككككرابه  ه احلسكككككه قال: كرا  غزو م  أصكككككحاب رسكككككمجل هللا  (2)دب ما رواه  بد المزاقواح
ها مِ فإذا أراب أحدهم أن يصكككككككككككيب اجلارية مه الهي  أممها فغسكككككككككككبت  ياهبا، وانتسكككككككككككبت، مث  بَّ 

 ه  (3)ها حلصكككالب، واسكككتربأها حبيضكككة، مث أصكككاهبا. وك لك روى  بد المزاق أيضكككامِ ا سكككالم، وأمِ 
ويسكككتربئها، وتغتسكككل.  يشكككمكة حىت تصكككبّ  به م   أحدا   ِ قِ  يكِ ة أالَّ رّ : أ ه قال: السكككّ (4)ريسكككهيان الثمج 

 .(5)((ق ا لهة ما ارمهه، واملمجفّ  به صحّ  وه ه أبلة تدلّ 
ََول  هلل )) الثاين: ما رواه أومج سككككككك يد اخلدري  ََا إىل  أنَّ رس ٍَُنْييإذ َبَعث َجْيش يْوَم 

 و مذ  ظَهةو  ه يهمذ وأصََََابو  لم سَََََبايا.  كأنَّ ناسًََََا ِرْي     أْوطماسذ   مقو   ْلعُدوَّذ  قات   

                                 
. ولهظه: فكيف تمى يف 4/530(، 2229ه ه المواية  رد البشاري يف البيمجع، حب وي  المقيق، )( 1)

 ال زل؟

 .196 /7( 12753يف مصرهه، يف الركاح، حب هل ير، أحد جاريته مشمكة؟ )( 2)

 .197 /7(، 12757املمجض  الساوق، )( 3)

أومج  بد هللا سهيان وه س يد وه مسموق الثمجري، الكمجيف، ا مام اجلام  أل مجاع احملاسه، وهمج مه هو ي التاو ني،  همج( 4)
ولد سرة سب  وتس ني. ت  أح إسحاق السبي ي، و بد املبك وه  مري،  ممو وه ممّب، وها ة، و ره حممد وه 

 ياض، ونريهم. تمجيف حلبصمب سرة إحدى وستني ومائة.   جالن، واأل مش، ومالك، واوه  ييرة، وش بة، والهضيل وه
 .244، تقميب الته يب ص1/217ا ظم: هت يب األتا  والبغاا 

 وما و دها. 164 /4املههم ( 5)
= 
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سول  هلل     ْصَحاِب ر شةك .  أْنَزل  هلل     أ شياِنِهيَّ ِرْي أْجِل أْزو ِجِهيَّ ِرَي  ْلُ  َتَحةَُّجو  ِرْي ِغ

 :هّز وجّل يف يلك                              أي  (24رب الرسكككككككا  اشية: )سكككككككمج

 .(1). أرمجه مسبم(( ُهيَّ لكم ٍ ماٌل إي   ْنقمَضْت ِهدَُّتُهيَّ
وا بم أن م هب الشككككككككككككككاف ي، ومه قال وقمجله مه ال بما : أّن  )): -رمحه هللا-قال الرمجوي

املسككككككككككككككبية مه  بدب األوًثن ونريهم مه الكهار ال يه ال كتاب هلم، ال حيّل وطنها مببك اليمني 
ب ِم. فما بامْت  به بيرها فهي حم ِمَِّمةا، وهنال  املسكككككبياا كّه مه مشكككككمكي ال مب  بدب  حىت ت سكككككْ

 .(2)((األوًثن، فينّول ه ا احلديت وشبهه  به أهّنّه أسبْمِه، وه ا الت،ويل اِل و دَّ مره
 املطلب السادس والعشرون: السيب فسخ للنكاح

املمأب إذا وق ككْت يف مبككك رجككل، وهلككا زوج يف أّن  -رمحهم هللا-ال رالف وني أهككل ال بم
 .(3)مقيم يف  بار احلمب، أّن  كاحها قد ا هسخ، وحّل ملالكها وطنها و د االستربا 

 وارتبهمجا فيما لمج س ب ِيت  املمأب وزوج ها مً ا، هل يرهسخ الركاح أو ال؟  به قمجلني:
يب فسككككككككخ لبركاح، سككككككككمجا  سككككككككيب الزوجان م ا أم  القول األول: ال. وه ا م هب أن السككككككككّ

 .-رمحهم هللا- (6)، وارتاره أومج ال باس القمطيب(5)، والشاف ية(4)املالكية
ب يا م ا ي يرهسكككككخ  كاحهما. وه ا م هب احلرهية القول الثاني: ، (7)أّن الّزوِجنْي إذا سككككك 

 .-رمحهم هللا-(8)واحلراوبة

                                 
صككككككحيخ مسككككككبم، كتاب المضككككككاع، حب جمجاز وط  املسككككككبية و د االسككككككتربا ، وإن كان هلا زوج ا هسككككككخ ( 1)

 .276 /10(. 3593 كاحها حلسيب، )

. وقد ارتار اوه قدامة رمحه هللا ه ا الت،ويل، و قبه  ه 278 /10شكككككمح الرمجوي  به صكككككحيخ مسكككككبم ( 2)
 .554 /9. ا ظم: املغ  -رمحه هللا-ا مام أمحد

. وقككال اوه قككدامككة: وغري رالف  بمرككاه. املغ  1/299، وا شككككككككككككككماف الوه املركك ر 128ا هككاع ص ( 3)
13/104. 

 .2/197، وبغة السالك 200 /2، حاشية الدسمجقي 464 /2ا ظم: املقدماا املمهداا ( 4)

 .304 /4، مغ  احملتاج 254 /10، روضة الرالبني 416 /11ا ظم: ال زيز ( 5)

 .192 /4ا ظم: املههم ( 6)

 .788 /4، البراية 423 /3، فتخ القديم 658 /2ا ظم: ودائ  الصرائ  ( 7)

 .135 /4صاف ، ا  294 /10، الهموع 113 /13ا ظم: املغ  ( 8)
= 
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ارتالف الدار، فمه همج ارتالفهم يف سبب إحالل املسبية، أهمج الّمّق، أم  سبب الخالف:
قال: إن السكككككككككككبب همج المق، ي يهمّ ق وني أن يسكككككككككككق الزوجان جمتم ني أو مهمقني، ومه رأى أن 

 .(1)السبب همج ارتالف الدار، رأى أن سبيهما م ا ال يهسخ الركاح
 األدلة:

 أدلة أصحاب القول األول:
ٍَُنْييإذ َب أنَّ رسََول  هلل )) ما رواه أومج سككككككككك يد اخلدري  -1 َعث َجْيشََا إىل يْوَم 

أْوطماسذ   مقو   ْلعُدوَّذ  قات و مذ  ظَهةو  ه يهمذ وأصابو  لم َسبايا.  كأنَّ ناًسا 

َحاِب رسََََول  هلل   ْجِل أْزو ِجِهيَّ ِرَي    ِرْي أصََََْ ياِنِهيَّ ِرْي أ َتَحةَُّجو  ِرْي ِغشََََ

لك     جّل يف ي  : ْلُ شََََةك .  أْنَزل  هلل هّز و                    

        ( :24سمجرب الرسا  اشية)  َّأرمجه ((أي  ُهيَّ لكم ٍ ماٌل إي   ْنقمَضْت ِهدَُّتُهي .
 .(2)مسبم

: أّن م ىن ه ه اشية أّن الّرسككككككككا  املتزّوجاا حمّممااا  بيكم، إال ما وجه االسههههههتدالل منه
يب يمف  حكم الّزوجية األوىل يف الكهممبكت أميا كم حلسكككيب فهّه حالل لكم؛ فإ ، وي (3)ّن السكككّ

 .(4)تهمّ ق اشية وني أْن ي سق الّزوجان مً ا، أو ت سق املمأب وحِدها
 قِ مْ ه ال فكِ م هبرا أ ّ  هْ ، فاملشكككككهمجر م  فإذا تقّمر أن السكككككيب فسكككككخا  )): -رمحه هللا-قال القمطيب

 ه مالك: أهنما إن سبيا هي ا، (5). وروى اوه وكرينْي  قكِ هِم  ، أو م  نْي  وجان جمتم ِ سق الزّ وني أن ي  

                                 
 .423 /3، فتخ القديم 1334 /3ا ظم: وداية افتهد ( 1)

 .سبق  مجيه قميبا( 2)

 .197 /1، أضمجا  البيان 229 /2ا ظم: تهسري اوه كثري ( 3)

 .174 /12ا ظم: البيان لب مماين ( 4)

مرقم وه سكككككككككككك يد  همج حيىي وه حيىي وه وكري وه  بد الممحه التميمي احلرظبي ممجالهم، ويقال: ممجىل و ( 5)
وه  ممو وه متيم الريسككككككككككككاومجري، يكىن أح زكماي. روى  ه مالك املمجط،، وقيل: إ ه قمأه  بيه، وروى  ره 
البشاري ومسكككبم، وي يمو مسكككبم املمجط، إال  ره. قال  بد هللا وه ا مام أمحد: ت ت أيب ي كم حيىي وه 

ن و د اوه املبارن مثل حيىي وه حيىي، وكان حيىي الريسكككاومجري ف، ىن  بيه رريا، وقال: ما أرمجت رماسكككا
= 
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اسككككتبقا ه اسككككتبقا  ملا ميبكه؛ أل ه  ا  به  كاحهما. فمأى يف ه ه المواية أنّ جل، أقمَّ واسككككتبقي المّ 
للتمسك ل؛ ، وزوجته مه هبة ما ميبكه، فال حيال ويرها وويره. والصحيخ األوّ قد صار له  هدا 

 .(1)((بظاهر اآلية
ٍَتَّى َتضَََََمذ ولما غمْيُة ي ِت ))رف ه:  أومج سككككككككككك يد اخلدري  ما رواه -2 لما ُتوطمأ ٍاِرٌل 

ٍَْيَضًن ٍَتَّى َتِحيَض   .(2).أرمجه أومج باوب((ٍَْ لإ 

 .(3)ي يهّمق وني ذاا زوج ونري ذاا زوج : أن الريب وجه االستدالل منه
با ، فت ْمبِ من املعقول -3 ، ومرها (4)ك  هي  مراف ها: أّن املسككككككككككبية م ب ِكْت رقبِكت ها حلسككككككككككّ 

 المجط .
ها كما لمج س يب  أحد مها بون اشرم والغببة،أهّنا م بكت حلقهم  -4  .(5)فبا ْت م ْه ِزْوج 

 تعليل أصحاب القول الثاني:
 .(6)أن الّمّق م ىن ال مير  اوتدا  الركاح، فال يقر  استدامته كال تق -1

ه ا يبرل حخلب ، فإ ه يقر  الركاح  : أبّن حدو  الّمّق همج ال ي يبربه، مثونوقش هذا
 .(7)وال مير  مه اوتدائه

أّن السككككبب يف حّل املسككككبية وحدها همج تبايه الداريه؛ إذ م  التبايه حقيقة وحكما  -2
 .(8)ال ترتظم املصاحل فشاوه احملممية

                                 
 .84مه ور ه يشك يف احلديت كثريا حىت تمجه الشكان. ا ظم: الت ميف أبصحاب مالك ص 

 .192 /4املههم ( 1)

 سبق  مجيه يف مس،لة وط  احلامل مه نريه.( 2)

 وما و دها. 174 /12البيان لب مماين ( 3)

 .192 /4املههم ( 4)

  .175 /12ين البيان لب مما (5)

 .113 /13املغ  ( 6)

 .53 /5 ارضة األحمجذي ( 7)

 وما و دها. 423 /3فتخ القديم ( 8)
= 
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: أبّن السككككككككككككككبب الّمّق، ال التبايه كما همج ظمجاهم الكتاب ال زيز، والسككككككككككككككرة الربمجية ويناقش
 حة.الصحي

 الترجيح:
همج القمجل األّول، وذلككك ال تضككككككككككككككككابهككا وظككاهم الكتككاب -وال بم  رككد هللا-الكك ي يمّجخ 

 والسرة، وما ذكمه اشرمون أبلة  قبية، ال تقمجى  به م ارضة األبلة الرقبية. وهللا أ بم.
واألشككبه أن ال يكمجن لبزوجية ههرا حممة؛ ألن  )): -رمحه هللا-قال ا مام اوه رشككد احلهيد

 .(1)((ّل المق وهمج الكهم سبب ا حاللحم
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

                                 
 .1334 /3وداية افتهد ( 1)
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 املبحث الثاين : الرضاع.
 وحتته سبعة مطالب:

 
 
 
 
 
 

 املطلب األول: رضاع الكبري
يف أّن رضككككككككككاع الصككككككككككغري يف احلمجلني حممّ م، إذا  -رمحهم هللا ت اىل-ال رالف وني أهل ال بم

 .(1)تمجّفما الشموط امل تربب

                                 
 .2/14، ا قراع يف مسائل ا هاع 3/1311، وداية افتهد 121مماتب ا هاع ص  ا ظم:( 1)
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 يمتض  مه املمأب هل حيمّ م أو ال؟ وارتبهمجا يف الكبري
إىل أّن رضكككككككككاع الكبري ال حيمّ م، و به ه ا امل اهب  -رمحهم هللا-ف هب ههمجر أهل ال بم

 .-رمحهم هللا ت اىل-(2)، وارتيار أيب ال باس القمطيب(1)األرو ة
 واستدلمجا  به ذلك أببلة مرها:

  قمجلكككه ت كككاىل: -1                             

 .(233سمجرب البقمب: )اشية: 
ضاع  احملتاج إليه  ابب، امل ترب شم ا، فما ب المّ فه ه أقصه مدّ  )): -رمحه هللا-قال القمطيب
 .(3)((مب نري حمتاج إليه  ابب، فال ي ترب شم ازاب  بيه مبدب من ّ  

برل  بيها و ردها رجلا، فك، ّه  أّن الريب  -رضككككككككككي هللا  رها-ته  ائشككككككككككةما رو  -1
 ْنُظْةَن َرْي إْخو ُنُكيَّذ  هنَّ ا  ))تغرّي وجه ه، ك، ّه ِكم ِه ذلك، فقالْت: إ ه أري، فقال: 

 .(4). متهق  بيه(( لةَّضاَهُن ِرَي  ْلَ َجاَهِن
كبية، تصككمّ ح أبن المضككا ة، امل تربب تق يد قا دب   وه ا مره  )): -رمحه هللا-قال القمطيب

يف التحممي إمنكككا هي يف الزمكككان الككك ي تغ  فيكككه  ه الر كككام، وذلكككك إمنكككا يكمجن يف 
 .(5)((احلمجلني وما قارهبما

                                 
، 6/19، املرتقه لبباجي 552 /1هنم أل، جمم  ا2/352، حتهة الهقها  135 /5ا ظم: املبسككككككككككككككمجط ( 1)

، ا شكككككككماف الوه املر ر 400 /1، جمجاهم ا كبيل 471 /2، وبغة السكككككككالك 1311 /3وداية افتهد 
، شككككككككمح الزركشككككككككي  به 11/319، املغ  3/545، مغ  احملتاج 182 /6، المجسككككككككي  لبغزا  94 /1

 .2798 /4، كشاف القراع 592 /5تتصم اخلمقي 

، و را ، والبيت وه -رضككي هللا  رها-وما و دها. واملشالهمجن يف املسكك،لة: هم  ائشككة 187 /4املههم ( 2)
. و سكككبه القمطيب واوه قدامة إىل باوب الظاهمي، 319 /11، املغ  263 /5سككك د. ا ظم: االسكككت كار 

وما و دها. فقد  11/95والصككككككككككككككحيخ أ ه م  اجلمهمجر، وإمنا همج قمجل اوه حزم الظاهمي. ا ظم: احملبه 
 .-رضي هللا  رها-ا  به أن باوب م  اجلمهمجر. وا تصم اوه حزم مل هب  ائشة 

 .320 /11، املغ  154 /3، وا ظم تهسري القمطيب 188 /4املصدر الساوق ( 3)

، ومسكككككككككككبم يف 9/183(، 5102أرمجه البشاري يف الركاح، حب مه قال: ال رضكككككككككككاع و د حمجلني، )( 4)
 .276 /10(، 3591 ة، )المضاع، حب إمنا المضا ة مه افا

: )) وقمجله: مه افا ة(( أي المضكككا ة اليت يثبت هبا -رمحه هللا-. وقال احلاف  اوه حجم188 /4املههم ( 5)
= 
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لما ُيَحة ُم ِرَي )):  قالت: قال رسككككككككمجل هللا  -رضككككككككي هللا  رها–ما روته أم سككككككككبمة  -2

 .(1).أرمجه المم ي(( لثْدِيذ وكاَن  مْبَل  ْلِفعاِم لةََّضاَهِن إلَّا را  مَتَق  ْلأمْرَعاَء ِ   
غري همج ال ي يهتق األم ا ، ال رضككككاع الكبري؛ ألّن وجه االسهههتدالل منه : أّن رضككككاع الصككككّ

أم ا  الصكككغري تكمجن ضكككّيقة، ال يهتقها إاّل الّبنب، لكمج ه مه ألرف األن ية...ف،ما أم ا  الكبري، 
 .(2)فمرهتقة ال حتتاج إىل الهتق حلبنب

ضاَع  ))قال:  أن رسكككككمجل هللا  -رضكككككي هللا  رهما-(3)ما رواه  بد هللا وه الزوري -3 لما َر

 .(4). أرمجه اوه ماجة((إلَّا َرا  مَتَق  ْلأمْرَعاَء

                                 
احلممة، وحتل هبا اخلبمجب هي حيت يكمجن المضككككككككي  طهال لسككككككككد البنب جمج ته؛ ألن م دته ضكككككككك يهة يكهيها 

يشكككككككككمن يف احلممة م  أوالبها، فك، ه قال: ال البنب، ويربت و لك حلمه، فيصكككككككككري كجز  مه املمضككككككككك ة، ف
 .185 /9رضا ة م تربب إال املغرية  ه افا ة، أو املر مة مه افا ة((. فتخ الباري 

جام  المم ي، يف المضككككككككككككاع، حب ما جا  ما ذكم أن المضككككككككككككا ة ال حتمّ م إال يف الصككككككككككككغم بون احلمجلني،  (1)
  .7/221صحيخ. وصّححه األلباين يف ا روا   ، قال أومج  يسه: ه ا حديت حسه5/77( 1152)

 .401 /3ودائ  الصرائ  ( 2)

همج  بد هللا وه الزوري وه ال مجام وه رمجيبد القمشي، األسدي، أّمه أتا  ورت أيب وكم الصّديق، ولد  ام اهلجمب، وحه   (3)
م، و ثمان، ورالته  ائشة، وهمج صغري، وحّد   ره جبمبة مه احلديت، و ه أويه، و ه أيب وكم، و م  ه الريب 

روى  ره أرمجه  موب، واوراه  امم و باب، واوه أريه حممد وه  موب، وها ة. روي له  ه  ،وسهيان وه أيب زهري ونريهم
 ال ة و ال مجن حديثا. وومجي  حخلالفة سرة أرو  وستني  قب ممجا يزيد وه م اوية، وي يتشّبف  ره إال  رسمجل هللا 

يف الساو   شم هابى األوىل سرة  ال  وسب ني.  أول ممجلمجب لبمهاجميه و د اهلجمب. قتل  و ض أهل الشام. وهمج
 .4/82، ا صاوة 1/251ا ظم: هت يب األتا  والبغاا 

ه ا )) . قال البمجصكككريي: 461 /2( 1946سكككره اوه ماجة، يف الركاح، حب ال رضكككاع و د فصكككال، )( 4)
زجاجة يف زوائد اوه ماجة هبامش السككره. إال أن األلباين . مصككباح ال((إسككراب ضكك يف لضكك ف اوه هلي ة

وه ا إسكككككككراب جيد، رجاله كبهم  قاا رجال مسكككككككبم نري اوه هلي ة، وهمج سكككككككي  احله ، إال يف  )) قال:
رواية ال بابلة  ره، فإ ه صككحيخ احلديت، وه ا مرها؛ فإ ه مه رواية  بد هللا وه وهب  ره. ورهي ه ا 

 .222 /7لغبيل . إروا  ا(( به البمجصريي
= 
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جاء َرجٌل إىل هبِد  هلل بي ه ةذ وأنا رَع  هْنَد د ِر ))أ ه قال:  (1)ما رواه  بد هللا وه بيرار -4

هِن  لكمبري؟  قاَل هْبُد  هلل بي ه ة: جاء رجٌل إىل ه َة بي  خلعابذ  لقمضاءذ َيْسأمُلُ  هْي َرضا

 قال: إن   كانْت ل  وليدٌةذ وُكْنُت أمطمؤ اذ  َعَ َدِت  ْرَةأت  إلْيها  أمْرضَََََعْتهاذ  َدَخْ ُت                 

 ا  ه ْيهاذ  قالْت: دوَنكذ  قمْد و هلل أمْرضََََْعُتهاذ  قال ه ة: أْوِجْعهاذ َوْأتِِ جارَيَتكمذ  هنَّ             

 .(2). أرمجه ا مام مالك(( لةَّضاهُن رضاهُن  لصَّغري
أنَّ  جاءه رجٌلذ  قاَل لم : إنَّها كانْت رع           ))  ما جا   ه  بد هللا وه مسكككككككككككككك مجب  -5

صُّ ذ ُثمَّ أجمُّ     ِصَة لَبُنها يف َثْدِيهاذ  َجَعْ ُت أُر َسألُت ذ     (3) رَةأت   ُح سى   ذ  أمَتْيُت أبا رو

.  ال:  قامذ وُ ْ َنا َرَع ذ ٍتَّى  ْنَتَهى إلمى أب  روسَََى  قال: أمْ َتْيَت      قال: ٍُةرْت ه مْيك  

ََيًعا ُتَةى َ ذ ؟ إنَّ ا   ََعودذ وأمَخَذ ِبَيِد  لةَُّجل: أمَرض َ ذ ؟  أمْخَبةه بالَّذي أْ َتاهذ  قال  بُي رس

َشْ ء  َرا كاَن  ذ   حلمْبُة َبْيَي  لةََّضاُع َرا أمْنَبَت  ل َّْحَم و لدََّم.  قال أبو روسى: ال َتْسألون  َهْي 

((أْظُهِةُكْم
(4). 

فه ه هبة مه األحابيت واشًثر القاضكككككككككية أبّن مّدب الّمضكككككككككاع امل تربب شكككككككككم ا، ما كان يف 
 احلمجلني، فما كان و د احلمجلني، فال يق  وه التحممي.

                                 
همج أومج  بد الممحه  بد هللا وه بيرار القمشي، ال دوي، املدين، ممجىل  بد هللا وه  مم وه اخلراب. ت  اوه  مم ( 1)

وها اا مه التاو ني. وروى  ره اوره  بد الممحه، وحيىي األ صاري، وسهيل، وروي ة المأي، ورالئق نريهم، واتهقمجا 
 .302، تقميب الته يب ص1/250ميه ومائة. ا ظم: هت يب األتا  والبغاا  به تمج يقه. تمجيف سرة سب  و ش

 .146 /2( 1325املمجط،، يف المضاع، حب ما جا  يف المضا ة و د الكرب، ) ( 2)

 .((إين مصصت  ه اممأيت مه  ديها لبرا، ف هب يف ور  )) يف له  املمجط،:( 3)

(، وأومج باوب يف الركاح، حب يف رضككا ة الكبري، 1326أرمجه مالك يف املمجط،، يف املمجضكك  السككاوق، )( 4)
، والبه  له.وصححه 463 /7(، 13895، تتصما، و بد المزاق يف املصرف، )378 /2(، 2059)

. وقد ((وه ا إسككككككراب صككككككحيخ  به شككككككمط الشككككككيشني ))، وقال: 300 /6األلباين يف صككككككحيخ أيب باوب 
( وضككككك هه األلباين يف ضككككك يف أيب باوب 2060مج ا)أرمج أومج باوب يف املمجضككككك  السكككككاوق، ه ا األ م  ممف

 . ((ض يف والصمجاب وقهه، وهمج ال ي قببه))(، قال: 2060)
= 
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مجىل أيب أّن سككاملا م -رضككي هللا  رها-مبا روته  ائشككة ونوقش االستدالل  ذه األحاديث
فقالت:  الريب  -(3)ت   اورة سهيل–وأهبه يف ويتهم، ف،تت  (2)كان م  أيب ح يهة  (1)ح يهة

إن سكككككاملا قد وب  ما يبب  المجال، و قل ما  قبمجا، وإ ه يدرل  بيرا، وإين أظه أن يف  هس أيب 
ََِعي َ حْتُةر  ه ْي ذ ويذ ِب  لَّ)): ح يهة مه ذلك شككككككيئا، فقال هلا الريب  ذي ِ   َنْفِس أمْرض

ٍَُذْيفمنم   ْ ت ه، ف هب الَّ ي يف  هس أيب ح يهة. أرمجه ((أب   .فِمِجِ ْت فقالت: إين قْد أرضككككككككككككككِ
 .(4)مسبم

: إ ّه -رضككككي هللا  رهما-قالْت: قالت أّم سككككبمة ل ائشككككة (5)ومبا روته زيرب ورت أّم سككككبمة
، فق يدرل  بيك الغالم األيه  بُّ أْن ِيْدر ِل ِ ِبيَّ الْت  ائشككككككة: أما لك  يف رسككككككمجل ال ي ما أح 

أسككككككككككمجبا؟ قالْت: إّن اممأب أيب ح يهة قالْت: اي رسككككككككككمجل هللا! إّن سككككككككككاملا ِيْدر ل  ِ ِبيَّ وهمج  هللا 

                                 
همج أومج  بد هللا ساي وه  بيد وه روي ة، وقيل: ساي وه م قل، وهمج ممجىل أيب ح يهة وه  تبة وه روي ة القمشي ( 1)

، واملهاجميه، أ تقته ممجالته وثيرة اممأب أيب ح يهة ال ْبشمي. كان مه أهل فارس مه اصرشم، وهمج مه فضال  الصحاوة
األ صارية، فتمجاله أومج ح يهة، وتبرّاه، فيقال له: قميشي، وأ صاري، وفارسي ملا ذكم. شهد ودرًا وأحًدا واخلردق، 

، 2/155وة ، وقتل يمجم اليمامة شهيًدا، وكان لمجا  املسبمني م ه يمجمئ . ا ظم: أسد الغاواملشاهد كّبها م  رسمجل هللا 
 .1/201هت يب األتا  والبغاا 

همج أومج ح يهة وه  تبة وه روي ة وه  بد مشس وه  بد مراف القمشي، ال ْبشمي، أمه فاطمة ورت صهمجان وه أمية وه ( 2)
بار األرقم، وممه هاجم اهلجمتني، وصبه إىل القببتني.  حمّم . وهمج مه الساوقني إىل ا سالم، أسبم قبل برمجل الريب 

، وقتل يمجم اليمامة شهيًدا، وهمج اوه  ال  أو أرو  ومخسني سرة. يقال: اته: د املشاهد كّبها م  رسمجل هللا شه
 .7/74، ا صاوة 5/70مهّشم، وقيل: هشيم، وقيل: هاشم. ا ظم: أسد الغاوة 

ة، فمجلدْا له هران هي سهبة ورت سهيل وه  ممو القمشية ال اممية، أسبمت قدميا، وهاجمْا م  زوجها إىل احلبش (3)
  .8/193، ا صاوة 6/154حممد وه أيب ح يهة. ا ظم: أسد الغاوة 

 . 273 /10(، 3586صحيخ مسبم، يف كتاب المضاع، حب رضا ة الكبري، )( 4)

، كان ، وأمها أم سبمة زوج الريب هي زيرب ورت أيب سبمة وه  بد األسد القمشية، املشزومية، رويبة رسمجل هللا ( 5)
زيرب. وولدهتا أمها أبرض احلبشة، وقدمْت م ها. تزّوجها  بد هللا وه زم ة وه  ا ومّب، فسّماها رسمجل هللا اته

 .8/159، ا صاوة 6/131األسمجب األسدي. وكا ْت مه أفقه  سا  زماهنا. ا ظم: أسد الغاوة 
= 
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ََِعي  ٍتَّى َيْدُخَل َه مْيِك)):رجلا، ويف  هس أيب ح يهة مره شكككككككي ا، فقال رسكككككككمجل هللا   .((أمْرض

 .(1)رواه مسبم
ن ّ م، وهمج أيضكككا فهم  ائشكككة رضكككي هللا  رها، وهي مه فه ا بليل  به أّن رضكككاع الكبري م

 الهقه مبكان.
 أبجمجوة مرها: -رمحهم هللا-وقد أجاب  ه ه ا ال بما 

، وذلك ملا روْا زيرب -رضكككككككي هللا  رهما-: أّن ذلك راصد وسكككككككاي ممجىل أيب ح يهةأوال
أَبى ساِئُة أْزو ِج  : كا ت تقمجل  أّن أّمها أّم سبمة زوج الريب  -رضي هللا  رها–ورت أيب سبمة 

َصها         لنَّيب   َصًن أْرَخ َشن: و هلل َرا ُنَةى  ذ  إلَّا ُرْخ ضاَهنذ وُ ْ َي ِلَعاِئ أنَّ ُيْدِخْ َي ه ْيِهيَّ أًٍد  ِبِتْ كم  لةَّ

ٌٍَد ِبَهِذِه  لةَّضاهنذ وال ر ئينا. رسوُل  هلل   .(2)رواه مسبم لساِلمإ خاصًَّنذ   ا  و ِبَد ِخلإ َه مْيَنا أ
 .(3)وه ا م هب ههمجر السبف واخلبف مه الهقها  ونريهم

د لبجمهمجر  به اخلصمجصية أبممجر: )): -رمحه هللا-قال ا مام القمطيب  وقد ا ت ض 
 أن ذلك تالف لبقمجا د: أحدها:
  قا دب المضكككككككاع؛ فإن هللا ت اىل قد قال: منها:                 

             :ضككككككككككاع احملتاج إليه  ابب، ب المّ فه ه أقصككككككككككه مدّ  (.233سككككككككككمجرب البقمب: )اشية
، والرابر امل ترب شكككككم ا، فما زاب  بيه مبدب من مب نري حمتاج إليه  ابب، فال ي ترب شكككككم ا؛ أل ه هبرا 

 ال حيكم له حبكم امل تاب.

                                 
 (.3588املمجض  الساوق،)( 1)

 (.3590صحيخ مسبم، يف  هس املمجض  الساوق، ) (2)

، 264 /5، االسككككت كار 379 /2، م اي السككككره هبامش سككككره أيب باوب 94 /1ا شككككماف الوه املر ر  (3)
 /3، شمح الزرقاين  به املمجط، 187 /4، املههم 779 /2كتاب القبس يف شمح ممجط، مالك وه أ س 

293.  
= 
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 ككدب حتممي االطالع  به ال مجرب؛ فككإ ككه ال اتبف يف أّن  ككدي احلمّب  مجرب، وأ ككه ال : قككاومنهها
جيمجز االطالع  بيه، ال يقال: ميكه أن يمضكككككككككككككك  وال يرب ؛ أله  قمجل:  هس التقام الثدي حلهم 

 .(1)اطالع، فال جيمجز
تق يد قا دب  مره . وه ا ((إنََّ ا  لةَّضََََاَهُن ِرَي  ْلَ َجاَهنِ     )): : أ ه تالف لقمجله ومنها

كبية، تصككمّ ح أبّن المضككا ة امل تربب يف التحممي إمنا هي يف الزمان ال ي تغ  فيه  ه الر ام، وذلك 
 .(2)((إمنا يكمجن يف احلمجلني وما قارهبما

يق  الرظم يف  )): أن حنمككل األحككابيككت المجاربب يف هكك ا البككاب  به الت ككارض، ومه مث اثنيها
والمضككككككي  يف  (.23سككككككمجرب الرسككككككا )اشية:      وقمجله:  بليل سككككككمجامها، وهمج مت بّ ق

البه  اسككم لبصككغري بون الكبري، حىت صككار يسككمه وه وإن ي يمضكك ، فامل،كمجل اسككم ملا يتغ ى وه 
وهي وجمجب وإن ي ينكل، وإذا ي يسمَّ الكبري رضي ا ي تسمَّ األّم ممض ة، وي ضد ه ا  بة المضاع: 

الب ضككية فيه، وذلك يتصككمّجر يف الصككغري؛ ألّن كّل جز  حيصككل يف جمجفه يرمه وه، والكبري ال يرمه 
وه، وضكككككككككمب هللا مثال لبحّد ال ي يرمه وه، والهصكككككككككل ال ي ويره ووني ال ي ال يرمه وه احلمجلني، 

 .(3)((وه ا ناية الكالم
 املطلب الثاين: العدد احملر  م من الرضعات

 ال بم يف ال دب احملمّ م مه الّمض اا  به أقمجال أشهمها  ال ة أقمجال:ارتبف أهل 
، وارتاره (5)، واملالكية(4)أّن المضكككككككككككككاع حيمّ م قبيبه وكثريه، وه ا م هب احلرهية القول األول:
 .-رمحهم هللا ت اىل-(6)أومج ال باس القمطيب

                                 
رمحه - به كالم القمطيب أما احتمال أن حتبب املمأب البنب يف إه  وحنمجه مث يشككككككككككككككموه الكبري فإ ه ال يم ب   (1)

 .86 /11ال حيمّ م وه حىت لبصغري. ا ظم: احملبه  -اوه حزم -إذ املشالف يف املس،لة أ   -هللا

 .188 /4املههم ( 2)

 .78 /5 ارضة األحمجذي ( 3)

، فتخ 405 /3، ودائ  الصرائ  314 /2، تتصم ارتالف ال بما  220تتصم الرحاوي ص ا ظم: ( 4)
 .438 /3القديم 

 وما و دها.  2/83المسالة ، شمح زروق  به 2/68، التهمي  2/537املدو ة ا ظم:  ( 5)

 .184 /4املههم ا ظم: ( 6)
= 
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 بمجماا، وه ا م هب أّن الّمضككككككاع ال حيمّ م إاّل إذا كان مخس رضكككككك اا م القول الثاني:
 .-رمحهم هللا-(2)، واحلراوبة(1)الشاف ية

أّن احملمّ م مه الّمضككككاع همج  ال  رضكككك اا. وه ا قمجل أيب  مجر، وأيب  بيد،  القول الثالث:
 .-رمحهم هللا-(3)وباوب الظاهمي واوه املر ر

: م ارضكككككككككككككككة  ممجم الكتاب لألحابيت المجاربب يف التحديد، وم ارضكككككككككككككككة سببببب الخالف  
 .(4)ت يف ذلك و ضا و ضااألحابي

 األدلة:
 :أدلة أصحاب القول األول

 قمجله ت اىل:  -1             :(.23سمجرب الرسا : )اشية. 
: أّن هللا ت اىل أطبق، وي يقّيد وقبيل وال كثري، وأقّل ما يرربق  بيه وجه االسههههههههتدالل منه
 .(5)لتحممياالسم ممّب واحدب، فيت ّبق هبا ا

ضاهنم  ))قال:  أن رسكككمجل هللا  -رضكككي هللا  رها-ما روته أّم املنمرني  ائشكككة -2 إنَّ  لةَّ

 .(6). متهق  بيه((ُتَحةَ ُم را ُتَحة ُم  لِوالدُة

                                 
 .546 /3، مغ  احملتاج 9/7، روضة الرالبني 561 /9، ال زيز 76 /6األم ا ظم: ( 1)

 .429 /4، مرتهه ا راباا 9/334، ا  صاف 281 /9، الهموع 310 /11املغ  ا ظم: ( 2)

، وكككدايكككة افتهكككد 89 /11احملبه ، 258 /5، االسككككككككككككككتككك ككككار 93 /1ا شككككككككككككككماف الوه املرككك ر ا ظم: ( 3)
واوه املرككك ر همج: . 9/184، فتخ البكككاري 4/184ومكككا و كككدهكككا، املههم  11/310، املغ  3/1309

ووفمجر بمه، وه ه وني  ا مام املشككككككككهمجر أومج وكم حممد وه إوماهيم وه املر ر الريسككككككككاومجري، افم   به جاللته وإمامته،
التمّكه يف  بمي احلديت والهقه، وله املصكككّرهاا املهمة الراف ة، يف ا هاع، واخلالف، وويان م اهب ال بما ، مرها: 
األوسككككككككككك ، وا شكككككككككككماف، وكتاب ا هاع ونريها. وا تماب  بما  الرمجائف كبها يف  قل امل اهب وم مفتها  به كتبه. 

، طبقاا 2/485، هت يب األتا  والبغاا 118و المثائة. ا ظم: طبقاا الهقها  ص تمجيف مبكة سكككرة تسككك  أو  شكككم
                         .3/102الشاف ية الكربى 

 .1310 /3وداية افتهد ( 4)

 .441 /3، فتخ القديم 184 /4، املههم 405 /3 /2، ودائ  الصرائ  258 /5ا ظم: االست كار ( 5)

 لركككككاح، حب أرمجككككه البشككككاري يف ا( 6)                 :( 5099، )(.23سككككككككككككككككمجرب الرسكككككككككككككككككككا : )اشيككككة
= 
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 ّبق التحممي  به الّمضككا ة، وي يقّيد، فصككّخ الّت ّبق وه  : أّن الريب وجه االستدالل منه
 مّ م. به أّن قبيل المضاع وكثريه حم

، ومحل املربق (1)اسكككتدالهلم أب ه اسكككتدالل مبربق،  بت تقييده حلسكككرة الصكككحيحة ونوقش
 .(2) به املقّيد إذا احتد احلكم والسبب همج الصحيخ  رد األصمجليني

 :أدلة أصحاب القول الثاني
 كان  ي ا ُأْنِزَل ِرَي  لُقْةسِن: َهشََُْة َرضََعات ))قالت:  -رضككككككي هللا  رها-ما روته  ائشككككككة -1

وُ يَّ َر َّا ُيْت مى ِرَي  َرْع ورات  ُيَحة ْرَيذ ثم ُنسََِْبَي: ِبَبْ سإ َرْع وراتذ  مُتويَف رسََوُل  هلل 

 .(3)رواه مسبم.(( ْلُقةسن

 :ونوقش همرين
أّن  (يف  شكككم رضككك اا، و سكككشها مخس )ذكما :  -رضكككي هللا  رها-: أّن  ائشكككة األول

، فيكمجن رربا مه يسكككككككككككككككت وقم ن، وال رف ته إىل الريب ذلك كان حلقم ن، وي يتمجاتم إليرا، فب
 .(4)األربار مه أربار اشحاب، فال يصبخ لبتمسك هبا

:  أن اخلمس لمج كا ت هسككشة لب شككم رضكك اا  رد  ائشككة، ما كا ت لت،مم أرتها الثاين
أن تمضكك  سككاي وه  بد هللا  شككم رضكك اا ليدرل  بيها، فتسككت مل املرسككمجل، وتدع  (5)أّم كبثمجم

                                 
. 260 /10(، 3553، ومسككككككككبم يف المضككككككككاع، حب حيمم مه المضككككككككا ة ما حيمم مه المجالبب، )9/175

 واحلديت له قصة فيهما.

 وما و دها. 43 /34ا ظم: جمممجع الهتاوى ( 1)

. و قل 323 /1وما و دها،  ثم المجروب  542، إرشكككككككككككككاب الهحمجل ص 398 /3ا ظم: املسكككككككككككككتصكككككككككككككهه ( 2)
 الشمجكاين  ه نري واحد  قل االتهاق  به ه ه الصمجرب، وفيه حبت.

 .271 /10(، 3582صحيخ مسبم، يف المضاع، حب التحممي خبمس رض اا، )( 3)

 .768 /2، وا ظم: القبس يف شمح ممجط، مالك وه أ س 185 /4املههم ( 4)

ِ ْت و د وفاب أويها. وأمها حبيبة ورت أم كبثمجم ورت أيب وكم الصديق  هي (5) ، هو ية، تمجيف أومجها وهي محلا، فمج ض 
 .758، تقميب الته يب ص8/466رارجة.  قةا مه الثا ية. ا ظم: ا صاوة 

= 
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أّن سََامَل ْبِي َهْبِد  هلل بِي ُه َة أْخَبةه: أنَّ هائشََنم أمَّ  ه هف ،  (2). فقد روى ا مام مالك(1)لراسككككككخا

ْشَة           ِضِعي  ه ص ديقذ  قالْت: أْر َضُمذ إىل أختها أم  ُكْ ثوم بنِت أب  بكة  ل َس مْت ب  وُ َو َيْة  ملؤرن ذ أْر

سامل:     َضَعات  ٍتَّى يْدُخَل ه  َّذ  ال  ِضْعين غرَي      َر َضْت   ْم ُتة َضعات  ثمَّ َرِة َضَعْتين أمُّ ُك ثوم ثالَث َر أْر

 ثالث َرَضعات ذ   ْم أمُكْي أمْدُخُل ه ى هائشن ري أْجل أنَّ أمَّ ُك ثوم مْل ُتِتمَّ ل  هْشَة رَضَعات .

أرربا أ ه قم ن، فإذا ي  -رضككككككككككي هللا  رها-: أما األّول، فإّن  ائشككككككككككةواجلواب عن هذا
بّ م ه ا، ت قم ه، فال أقّل مه أن يكمجن رربا ت ْته مه الريب يثب ، فيجب ال مل وه. فإن سككككككككك 

 وإال فبينر  الدليل الثاين.
 همج مخس رض اا. -رضي هللا  رها-: ف،جيب  ره، أبّن الّصحيخ  ه  ائشةوأما الثاين

مه هف ، أصككككككحاب  ائشككككككة ال يه هم أ بم هبا  )): -رمحه هللا–قال احلاف  اوه  بد الرب 
ِم رضككك اا، (3)وهم:  موب، والقاسكككم، و ممب ِ اٍا، وي يِكْمو  أحدا مرهم  شكككْ ، رِوْوا  رها مخِس رضكككِ

، والص حي  عنها مخُس رضعاتوقد ر وي  رها سب   رض اا، وقد روي  رها  شم  رض اا، 
ومه روى  رها أكثم مه مخس رضكككككككككككك اا فقد وهم؛ ألهنا قد روي  رها أن اخلمس رضكككككككككككك اا 

ْشِه ال شككِم امل بمجماا، فمحالا أن تِكق مجِل حملرسككمجل، وه ا ال يصككخُّ  رها  رد ذي امل بمج  ماا ِ سككِ
 .(4)((فهمٍ 

ما رواه  موب وه الزوري يف قصة ساي ممجىل أيب ح يهة: أن سهبة ورت سهيل جا ا  -2
فقالت: اي رسككمجل هللا كرا  مى سككاملا ولدا، وكان يدرل  بي وأه  إىل رسككمجل هللا 

: ا إال ويت واحد، فماذا تمى يف شكككككككك، ه؟ فقال هلا رسككككككككمجل هللا فضككككككككل، وليس لر
 .(5).رواه ا مام مالك((أْرِضعي  َخْ َس َرَضَعات   َيْحُةُم ِب مَبِنَها))

                                 
 . 260 /5االست كار ( 1)

 .144 /2( 1318املمجط،، يف المضاع، حب رضا ة الصغري، )( 2)

مب ورت  بد الممحه وه س د وه زرارب األ صارية، املد ية، أكثمْا  ه  ائشة.  قةا مه الثالثة، ماتْت قبل املائة. هي  م( 3)
 .750ا ظم: تقميب الته يب ص

 .260 /5االست كار ( 4)

وما و دها.  145 /2(، 1334املمجط، يف كتاب المضكككككككككككككككاع، حب ما جا  يف المضكككككككككككككككا ة و د الكرب، )( 5)
= 
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االسككككتدالل هب ا احلديت  به أ ه يف رضككككاع الكبري، فرسككككخ ال دب ورسككككخ رضككككاع  ونوقش
 .(1)الكبري

بّ ِم أّن رضاع الكبري مرسمجل، فإ ه (2): أبّن الّرسخ ال يثبت حالحتمالوأجيب عنه ، ولمج س 
 .(3)ال يبزم مره  سخ ال دب ال ي يق  وه التحممي

 :أدلة أصحاب القول الثالث
صَُّنذ  )): قالت: قال رسكككمجل هللا  -رضكككي هللا  رها-ما روته  ائشكككة  -1 ال ُتَحة ُم  ْلَ 

 .(4). رواه مسبم((وال  ْلَ صََّتان
 ّا  به أّن املصككككة، واملصككككتني ال حتممان، "وأبىن ما   : أّن الريبوجه االسهههتدالل منه
 .(5)يكمجن و د اال رني الثال "

: أب ه اسككككككككككككككتدالل مبههمجم، مقاول مههمجم احلديثني السككككككككككككككاوقني الب يه قيَّدا التحممي ونوقش
خبمس رضككككككككك اا، ومههمجم ذلك أن التحممي ال حيصكككككككككل أبقل مه مخس، فهرا ت ارض مههمجمني، 

 مه رارج.فريّجخ أحدمها ودليل 
 .(6)وقد رّجخ مههمجم اخلمس ح تضابه حألصل، وهمج  دم التحممي

 ))املتقّدم يف اخلمس:  -رضككككي هللا  رها-ملا ذكم حديت  ائشككككة -رمحه هللا-قال أومج  مم
ما لقمجله: ال حتّمم المضككككككككك ة، وال  فكان يف ه ا احلديت ويان ما حيّمم مه الّمضككككككككك اا، وكان مهسكككككككككّ 

قمجله: ال حتّمم املصككة وال املصككتان، وال الّمضكك ة وال الّمضكك تان: رمج  به  الّمضكك تان. فدّل  به أنّ 
جمجاب سككائل سكك،له  ه المضكك ة والمضكك تني هل حتّممان؟ فقال: ال؛ ألّن مه سككرته وشككمي ته أ ه ال 

                                 
 ودون ذكم ال دب، كما سبق يف مس،لة رضاع الكبري.واحلديت يف مسبم 

 .-رمحه هللا-.  قال  ه الرحاوي406  /3ودائ  الصرائ  ( 1)

 .273 /10ا ظم: شمح الرمجوي  به صحيخ مسبم ( 2)

 .147 /11ا ظم: البيان لب مماين ( 3)

  وما و دها. 269 /10( 3575صحيخ مسبم، المضاع، حب يف املصة واملصتان، ) (4)

 .92 /1ا شماف الوه املر ر  (5)

 .546 /3مغ  احملتاج ( 6)
= 
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حيّمم إال مخس رض اا، وأهنا  سشت ال شم رض اا، كما لمج س،ل سائل: هل يقر  يف برهم 
: أ ه ال يقر  ال يقر  يف برهم وال برمهني؛ أل ه قد ونيَّ رسمجل هللا أو برمهني؟ كان اجلمجاب: 

 .(1)((إال يف رو  بيرار، فك لك ويا ه يف اخلمس رض اا
رضي -(2)وينيّد أّن حديت املصة واملصتني رمج تمج اجلمجاب  ه السنال، رواية أمّ  الهضل

يت، فقال: اي  يبَّ هللا! إيّن كا ْت   وهمج يف وي قالْت: برل أ مايبد  به رسككككككككمجل هللا  -هللا  رها
ِ ت  اممأيت احْل ْدِ ه ِرضكككْ ًة أو رضكككِ ِتني؟ فقال  اممأبا فتزّوْجت   بيها أرمى، فزِ ِمت  األوىل أهنا أْرضكككِ

 .(3). رواه مسبم((ال ُتَحة ُم  إلْرالَجُن وال  إلْرالَجَتان)):  يبُّ هللا 
 :الترجيح

همج أن التحممي ال حيصككككككككككككككككل أبقككّل مه مخس  - ككاىل أ بموهللا ت-الكك ي يمّجخ يف  ظمي 
 رض اا م بمجماا، وذلك ملا يبي:

 .:  بمجا السرة الصحيحة يف التقييد هب ا ال دب، وال كالم ألحد م  كالم رسمجل هللا أوال
: ضكك ف أبلة  املشالهني، وهي أبلة ال تصككمد أمام أبلة القمجل حخلمس، وقد سككبقت اثنيا

 لتها.مراقشتها مبا يمجهه بال
وه ا  اد مه احلديثني ال ))يف شككككككككككمح حديت املصككككككككككة:  -رمحه هللا-قال ا مام اوه ال ميب

نبار  بيه، ..وت بُّق   بمائرا املالكية واحلرهية ليس مب ممجل وه، وال قام  به سككككككككككككككاق؛ ألّن القم ن 
ت السكككككرة مره إال أرو  رضككككك اا يف حديت، وقال يف  رم:  َحة ُم ال ُت )) امد يف الّمضكككككاع، فشصكككككّ

َََّتان  َََُّن وال  ْلَ ص فاقتضكككككككككه لك  هي ت ّبق التحممي هبما، ف،ي شكككككككككي  و د ذلك لبحرهية  ((، ْلَ ص
 .(4)((واملالكية م  حديت  ائشة وسهبة؟ 

                                 
 وما و دها. 5/259االست كار ( 1)

هي زوج ال باس وه  بد املربب، اتها لباوة ورت احلار  اهلاللية، وهي لباوة الكربى. أسبمت قبل اهلجمب فيما قيل، ( 2)
 .8/449، ا صاوة 6/253أسد الغاوة . ا ظم: قبل زوجها ال باس  وقيل و دها. ماتْت يف رالفة  ثمان 

 .10/270( 3576صحيخ مسبم، يف المضاع، حب يف املصة واملصتان، )( 3)

يف القبس  -رمحه هللا–. وه ا كالم متني، فش ه، وبع ما ذكمه اوه ال ميب 74 /5 ارضككككككككككككككة األحمجذي ( 4)
2/ 768 . 

= 
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 املطلب الثالث: لنب الفحل
: أن يكمجن زوج املمضكككك ة أح لبرهل املمضكككك ، وتكمجن أوالبه مه املقصهههود بلنب الفحل هو

ها إرمجب له، كما يكمجن أوالب املمأب املمضكككككككككككككك ة إرمجب له مه ذلك الزوج ومه تبك املمأب ومه نري 
 .(1)نريه

يف التحممي وبنب الهحككل، فكك هككب ههمجر أهككل ال بم إىل  -رمحهم هللا-وقككد ارتبف ال بمككا 
 .-رمحهم هللا-(3)، وارتيار القمطيب(2)التحممي وه، وهمج م هب األئمة األرو ة
 واستدلمجا  به ذلك أببلة مرها:

  :مجله ت اىلق -1                    :سككمجرب الرسككا )اشية

23.) 
 :واالستدالل به من وجه 

: أ ه  ا  به األمهاا املمضككككك اا تربيها  به البراا، و ا  به األرمجاا مه أحدمها
 ا تقدم تهصيبه يف  هس اشية.المضا ة تربيها  به اخلاالا وال ماا، اكتها  مب

 :: أّن قمجله ت اىل: والثاين     ممجم يتراول األرمجاا مه األم، واألرمجاا مه 
 .(4)األب، فبم يقتض الظاهم  صيا أحدمها

                                 
 وما و دها. 252 /5االست كار ( 1)

 /2، امل مج ة 32 /2، البباب يف شكككككمح الكتاب 448 /3، فتخ القديم 396 /3ا ظم: ودائ  الصكككككرائ  ( 2)
، امله ب 279 /4، ال رريب 489 /1، املقدماا املمهداا 243، الكايف الوه  بد الرب ص 952

 .193، زاب املستقر  ص 520 /9، املغ  167 /7، هناية احملتاج 271 /11، 581 /4

ا رالف قدمي، فقد  سكككككككككككككككب القمجل و دم التحممي وه إىل و ض . واملسككككككككككككككك،لة فيه179 /4ا ظم: املههم ( 3)
. -رمحهم هللا-، وهمج قمجل ها ة مه أهل املديرة، وقال وه أهل الظاهم-رضككككككككككككككي هللا  رهم-الصككككككككككككككحاوة

 /3ومككككا و ككككدهككككا، وككككدايككككة افتهككككد  253 /5، االسككككككككككككككتكككك كككككار 95 /1ا ظم: ا شككككككككككككككماف الوه املركككك ر 
 .188 /9لباري ، فتخ ا520 /9، املغ  271 /11،احلاوي 1316

 .416 /14ا ظم: احلاوي ( 4)
= 
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ََتأيُن (1)أن أمْ  مَح أخا أب   لُقَعْيس))قالت:  -رضككككككككككككي هللا  رها- ه  ائشككككككككككككة -2 ذ جاء يسَ

ضَََاهنذ بعد را ُأْنِزَل  حلجاُبذ  الت:  أبيُت أْن سيَن ل ذ    َّا            ه يهاذ و و ه ُّها ري  لةَّ  

 .(2).متهق  بيه((أْخربُت  بالَّذي صنعُتذ  أَرةن  أن سيَن ل  جاء  لنيبُّ 
ه ا  -رضكككككي هللا  رها-ووجه االسكككككتدالل مه حديت  ائشكككككة )): -رمحه هللا-قال القمطيب

فبخ  ممجمة  ائشكككككة، وإمنا ارتضككككك ْت  ائشكككككة لنِبِ أ بت أل  به أن لنب الهحل حيمّ م: أن الريب 
 .(3)((اممأب أيب الق يس؛ ألن أح الق يس قد صار أًح هلا، فيرتشم  الّتحممي

ضاهنم  ))قال:  أن رسكككمجل هللا  -رضكككي هللا  رها-ما روته أم املنمرني  ائشكككة -3 إّن  لةَّ

 .(4). متهق  بيه((ُتَحةَ م را ُتَحة م  لِوالدُة
: أن ه ا "يقضكككككككككي وتحممي لنب الهحل؛ أل ه م بمجم أّن األب ي يبد ل منهوجه االسهههههههتدال

أوالبه ححلمل والمجضكك  كما صككر ت  األمُّ، وإمنا ولدهم مبا كان مه مائه املتمجّلد مره احلمل والبنب، 
فصككار و لك والدا كما صككارا األم ححلمل والمجالبب أماا، فإذا أرضكك ت وببرها طهال، كا ت أمَّه، 

 .(5)أومجها"وكان همج 
أنَّ  ُسِئَل هي رجلإ   -رضي هللا  رهما-إبسرابه  ه اوه  باس (6)ما رواه ا مام مالك -4

ََعِت  ُلْخةى جاريًنذ  قيل ل :  ل   ََََعْت إٍد   ا غالًراذ وأمْرضَ كانْت ل   رةأتانذ  أمْرضَ

ٌٍِد  .َيَتَزوَُّج  لُغالُم  جلمارينم؟  قال: الذ  لِّ قماُح و 

                                 
مه المضا ة،  دابه يف و  تزوم، وقيل: إ ه مه األش مّيني، كريته: أومج اجل يد.  -رضي هللا  رها-همج  ّم  ائشة ( 1)

 .1/250، ا صاوة 4/178، املههم 1/134ا ظم: هت يب األتا  والبغاا 

، ومسككككككككككبم يف المضككككككككككاع، حب حتممي 187 /9( 5103) أرمجه البشاري يف الركاح، حب لنب الهحل،( 2)
 .262 /10( 3556المضا ة مه ما  الهحل، )

 .179 /4املههم ( 3)

 سبق  مجيه يف مس،لة ال دب احملمم مه المض اا.( 4)

 .250 /5االست كار ( 5)

رال . وسككبب إيماب ه ا األ م همج إو143 /2(، 1316يف ممجطئه، يف المضككاع، حب رضككا ة الصككغري، )( 6)
ب مجى إهاع الصككككككككككككككحاوة  به  دم التحممي وه، كما  قبه املاوربي  ه و ضككككككككككككككهم ورّبه. ا ظم احلاوي 
= 
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 الزان ال يوجب حرمة املطلب الرابع: وطء 
يف أّن المجط  يف  كككاح صككككككككككككككحيخ أو مبككك ميني،  -رمحهم هللا-ال رالف وني أهككل ال بم

 .(1)يت ّبق وه التحممي، وك ا المجط  وشبهة
 وارتبهمجا يف المجط  احلمام احملض، هل يت ّبق وه التحممي أو ال؟  به قمجلني:

ب، وهكك ا قمجل املككالكيككة يف : المجط  احلمام احملض ال يمججككب حممككة املصككككككككككككككككاهم القول األول
 .-رمحهم هللا-(4) ، وارتاره القمطيب(3)، وم هب الشاف ية(2)املشهمجر

-(6)، واحلراوبة(5): المجط  احلمام احملض يمججب احلممة. وه ا م هب احلرهيةالقول الثاني
 .-رمحهم هللا

لبغمجي، : همج االشمان يف اسم الركاح، أ   يف باللته  به امل ىن الشم ي واسبب الخالف
  :فمه را ه الداللة البغمجية يف قمجله ت اىل           :(22سكككككككككككمجرب الرسكككككككككككا  )اشية .

قال حيمَّم حلزه، ومه را ه الّداللة الشككككككككككككككم ية، قال: ال حيمَّم حلزه. ومه  ّبل ه ا احلكم ححلممة 
حيمَّم حلزه أيضكككككا، ومه شكككككّبهه حلّرسكككككب، قال: ال اليت وني األّم والبرت ووني األب واالوه، قال: 

 .(7)حيمَّم،  هاع األكثم  به أن الرسب ال يبحق حلزه
 :األدلة

                                 
14/415. 

 527 /9، املغ  80 /1وما و دها، ا شككككككككككككككماف الوه املر ر له  105ا ظم: ا هاع الوه املر ر ص ( 1)
، أو شما  فاسد، أو وط  لمجط  الشبهة حلمجط  يف  كاح فاسد -رمحه هللا–وما و دها ومثل اوه قدامة 

 اممأب ظرها اممأته أو أمته، أو وط  األمة املشمكة ويره ووني نريه.

  .260 /2، وبغة السالك 234وما و دها، القمجا ني الهقهية ص  2/431ا ظم:  قد اجلمجاهم الثميرة  (2)

 .237 /3، مغ  احملتاج 113 /7، روضة الرالبني 254 /9ا ظم: البيان لب مماين ( 3)

 .198 /4ا ظم: املههم ( 4)

 .7 /2، البباب يف شمح الكتاب 219 /3، فتخ القديم 536 /2ا ظم: ودائ  الصرائ  ( 5)

 .86 /4، مرتهه ا راباا 266 /4، الكايف الوه قدامة 526 /9ا ظم: املغ  ( 6)

 وما و دها. 1307 /3وداية افتهد ( 7)
= 
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 :أدلة أصحاب القول األول
 . (54سمجرب الهمقان: )اشية:             قمجله ت اىل:   -1

فجم  وني املا يه الصكككهم والرسكككب، فبما ا تهه  ه الزه حكم الرسكككب، ا تهه  ره حكم 
 .(1)املصاهمب
ال ُيَحة ُم  ْلَحَة ُم )):  ه الريب  -رضككككككككككككككي هللا  رهمككككا–مككككا روي  ه اوه  مم  -2

 .(2). رواه اوه ماجة(( ْلَحالَل
ملمأب سكككككككككككئل  ه الّمجل يتب  ا أّن الريب  -رضكككككككككككي هللا  رها-ما روي  ه  ائشكككككككككككة -3

لما ُيَحة ُم  ْلَحة ُم   ))حمامكككا، مث يركخ اورتهكككا، أو يتب  اورتهكككا مث يركخ أّمهكككا، قكككال: 

ٍَ مالإ  .(3). أرمجه الدار قر (( ْلَح ماَلذ إنَّ ا ُيَحة ُم َرا كماَن ِبِنكاحإ 

                                 
 .295 /11احلاوي ( 1)

ه ا  )). قال البمجصككريي: 498 /2(، 2015لركاح، حب ال حيمم احلمام احلالل، )سككره اوه ماجة، يف ا( 2)
. مصكككككباح الزجاجة حباشكككككية السكككككره. وضككككك هه اوه ((إسكككككراب ضككككك يف، لضككككك ف  بد هللا وه  مم ال ممي

، ويف السككبسككبة 153، وهمج يف ضكك يف اوه ماجة، ص 55 /9اجلمجزي يف التحقيق يف مسككائل اخلالف 
 (.385) 564 /1الض يهة 

، وأرمجه البيهقي يف الكربى، 400 /4(، 3677سره الدار قر ، يف الركاح، حب ال يب حملمأب، ) ( 3)
تهمب وه  ثمان وه  بد الممحه المجقاصككككككككي،  )). قال البيهقي: 168 /7حب ال حيمم الزه ال حيمم احلالل 

اب الزهمي،  ه وهمج ضكككك يف كما قاله حيىي وه م ني ونريه مه أهل احلديت، والصككككحيخ  ه اوه شككككه
، واحلاف  اوه حجم يف الهتخ 55 /9. وضكككك هه اوه اجلمجزي يف التحقيق ((ممسككككال ممجقمجفا  بيه  بي 

، و ثمان وقال فيه ممون. ووه ضكككككككككككككك هه األلباين، إال أ ه قال و د  قبه ملقالة البيهقي  ه اوه 196 /9
مجضكككككككككككككمج اا، وك وه اوه م ني قبت: ول همج ك اب، قال اوه حبان: كان يموي  ه الثقاا امل ))م ني: 

(  388. السكككككبسكككككبة الضككككك يهة )((يف رواية  ره... والماوي  ره املغريب وه إتا يل جمهمجل كما قاله ال هيب
 وما و دها. 565 /1

= 
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أن الهقها  أه مجا  به أ ه ال حيمم  به الزاين  كاح املمأب اليت زه هبا إذا اسكككككككككتربأها،  -4
 .(1)ركاح أمها واورتها أحمىف

: ولسكككت أبري ما وجه ه ا القياس؛ فإن الرزاع وارب  به نري املزين هبا لرهسكككه، وأي قل 
 شرا ة يف  كاحه هلا، وإمنا الشرا ة يف أن يرظم إىل فمج اممأب وورتها أو أمها...

: أ ككه وط  متّحض حتمميككه، فبم يت ّبق وككه حتممي املصككككككككككككككككاهمب، كمجط  من جهههة املعىن -1
الصكككككككغريب اليت ال تشكككككككتهه، وأل ه وط  ال يمججب ال دب، فبم يمججب حتممي املصكككككككاهمب 
كمجط  الصغريب، وامليتة، وأل ه حتممي  كاح يت بق حلمجط  الصحيخ، فمججب أن يرتهي 

 .(2) ه الزه الصميخ، قياسا  به حتممي ال دب

 :أدلة أصحاب القول الثاني
  قمجله ت اىل:  -1            :ووجه .             (22سمجرب الرسا  )اشية

 : أن المجط  يسمه  كاحا، قال الشا م:االستدالل منه

 إذا ز يت ف،جد  كاحا
 

 فيدرل يف  ممجم اشية، ويف اشية قميرة تصككككككككمفه إىل المجط ، وهمج قمجله سككككككككبحا ه وت اىل: 

       (3). وه ا التغبي  إمنا يكمجن يف المجط. 
 : حملر ؛ فككإن الركككاح حقيقككة يف ال قككد، أال تمى قمجلككه ت ككاىل: ونوقش         

                          :(47سمجرب األحزاب: ) اشية . 

                                 
 .468 /4االست كار ( 1)

  . وقد أكثم مه ذكم األقيسة يف ه ا كثريا، و رأيت االكتها  حمل كمجر.295 /11احلاوي  (2)

 .205 /4، وا ظم املبسمجط 527 /9املغ  ( 3)
= 
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  ت اىل: وقمجله                      :سككككككككككمجرب الرمجر: )اشية

. يميد وه ال قد بون المجط . مث لمج سككككّبمرا أ ه يربق  به المجط ، جلاز أن يكمجن حمممجال  به (32
 .(1)حالله، بون حمامه

ال َيْنُظُة  هلل إىل َرُجلإ َنظمَة إىل  مْةِج  ْرَةأة  )): قال ما روي  ه  بد هللا وه مسككككككككككككك مجب  -2

 .(2)أرمجه البيهقي. ((و ْبَنِتها

: أّن ما ت ّبق مه الّتحممي حلمجط  املباح، ت ّبق ححملظمجر، كمجط  احلائض، من املعقول -3
 .(3)وألّن الركاح  قدا يك ْهسده المجط  حلشبهة، ف،فسده المجط  احلمام كا حمام 

؛ فإن ال بة يف الركاح ووط  الشككككككككبهة: هي حلمجق الرسككككككككب، فب لك أوجب نعونوقش ابمل
، وقياس الزه  به وط  احلائض ضككككك يف؛ فإن التحممي يف (4)حتممي املصكككككاهمب، وليس ك لك الزه 

ا حتمميه ل ارض، فافمقا، وك ا المجط  حلشككككككككبهة؛ فإن  ضا حماًما، ووط  الزوجة حائضككككككككً الزه متمحّ 
 بحّل، والزه خبالفه. وهللا أ بم.المجاط  فيه م تقد ل

 :الترجيح
ت ترب مه املسائل املشك بة؛ وذلك أن األبلة الرقبية اليت متّسك هبا  - ردي-ه ه املس،لة 

، وخباصكككككة يف مثل ه ا احلكم، واألبلة والضههههعيف ال ينهض حجةالهميقان ي  ل مه ضككككك ف، 
لمجن هلم فيها صكككمجلة؛ وذلك لتقمّجي جا بهم ال قبية مت ارضكككة، واأل ظار فيها متبايرة، وإن كان األوّ 

حألصككككككككل، فقد  ّا هللا ت اىل  به احملّمماا، وأحّل ما ورا  ذلك، وبرمجل املزين هبا يف مركمجحة 
األب نري ظاهم، إال أّن الرظم افّمب ال يبيخ مثل ه ا الركاح، إذ كيف يسكككككككتسكككككككاغ أن ير، اممأب 

 .َواخْلُُروُج م َن اخلْ اَل   ُمْسَتَحبٌّ رسا  سمجاها، وطئها أومجه! فه ا مستقبخ  قال، وما أكثم ال

                                 
 .296 /11احلاوي ( 1)

. وقال: ضكككككك يف، وروى  ه الدار قر  170 /7م احلالل مّ ت بيقا يف السككككككره الكربى، حب الزه ال حي( 2)
 أ ه قال فيه: ه ا ممجقمجف، وليت ومحاب ضكككككككككككك يهان. وقد ذكم اوه قدامة ه ا األ م، حلمف  إىل الريب 

 .527 /9وصيغة التمميض 

 .527 /9املغ  ( 3)

 .297 /11ا ظم: احلاوي ( 4)
= 
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الرزاع املشكككككككككككهمجر وني الصكككككككككككحاوة والتاو ني )): -رمحه هللا–قال ا مام أومج ال باس اوه تيمية 
ها وورت ها مْه نريه؟ فه ه  وِمْه و ِدهم يف الزه: هل يرشكككم  حممِة املصكككاهمب، فإذا أراب أن يتزوَّج أبمّ 

ني السككككككبف، وقد ذهب إىل كلّ  قمجٍل كثريا م ْه أهل ال بم: كالشككككككاف ي ومالك يف فيها  زاعا قدميا و
إحدى الموايتني  ره يبيحمجن ذلك، وأومج حريهة وأمحد ومالك يف المواية األرمى حيّمممجن ذلك. 

 .(1) ((فهذه إ ا قل َد اإلنساُن فيها أحَد القوَلْ  جاَز  لك
 باملطلب اخلامس: استلحاق الولد من غري األ

، كما أ ه ال (2)يف صككككككككككككّحة االسككككككككككككتبحاق مه األب  -رمحهم هللا–ال رالف وني ال بما  
رالف وني امل اهب األرو ة يف أّن المجر ة إذا ارتبهمجا يف استبحاق ششٍا مبمجرّ  هم أّن الرسب ال 
يثبت، وارتبهمجا فيما لمج اتهقمجا  به اسكككككككككتبحاق وار ، سكككككككككمجا  كا مجا ها ة أو واحًدا، هل يثبت 

  به قمجلني: سبه 
، (3): ال يثبت الرسككككككككككككككب إال حسككككككككككككككتبحاق األب فق ، وهمج م هب احلرهيةالقول األول

 .-رمحهم هللا–(5)، و صمه القمطيب(4)واملالكية
، (6): يثبت الرسككككككككككككككب حسككككككككككككككتبحاق هي  المجر ة، وهمج م هب الشككككككككككككككاف يةالقول الثاني 

 . -رمحهم هللا–(7)واحلراوبة
 :األدلة

 :أدلة أصحاب القول األول

                                 
. وقد  قل املمباوي  ره القمجل أبن المجط  احلمام ال يرشككككككككككم حتممي املصككككككككككاهمب. 140 /32جمممجع الهتاوى ( 1)

 .117 /8ا  صاف 

 . وله شموط م كمجرب هران.73ا ظم: ا قراع يف مسائل ا هاع ( 2)

 . 463 /5، تبيني احلقائق 400 /8فكار ،  تائخ األ266 /6ا ظم: ودائ  الصرائ  ( 3)

 .248 /7، ممجاهب اجلبيل 849 /2،  قد اجلمجاهم الثميرة 1700 /4 يمجن افالس ا ظم: ( 4)

  .195 /4ا ظم: املههم  (5)

 . 478 /13، البيان لب مماين 366 /8، احلاوي الكبري 157ا ظم: تتصم املزين ص ( 6)

 .361 /7، ا  صاف 87 /8، الهموع 137 /9ا ظم: املغ  ( 7)
= 
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 .(1) األب ال يترّزل نريه مرزلته يف حتقيق ا صاوة، فبم يكه لغريه االستبحاقأنّ  -1

أّن ا قمار حألرمّجب إقمارا  به نريه، ملا فيه مه محل  سكككككككككككككككب نريه  به نريه فكان  -2
 .(2)شهابًب، وشهابب الهمب نري مقبمجلة يف الرسب

 .(3)ه فا قمار أوىلأن ا قمار ليس أبوكد مه الشهابب، وشهابب المجاحد نري مقبمجلة في -3

 .(4)أ ّه إقمارا يف حّق نريه، فبم يقبل، كما لمج كاه ا رني ف،قّم أحدمها وجحد اشرم -4

 : أدلة أصحاب القول الثاني
قالت: ارتصككككم سكككك د وه أيب وقاٍص  -رضككككي هللا  رها–ما روته أّم املنمرني  ائشككككة  -1

! اوه أري  تبة وه أيب يف نالٍم، فقال سككككككك دا: ه ا اي رسكككككككمجل هللا (5)وِ ْبد  وه ِزْمِ ةِ 
ه ، وقال  بد وه زم ِة: ه ا أري، اي (6)وّقاصٍ  ِد إ َّ أ ه اوره، ا ظم إىل شككككككككككككككِبه  ،  ه 

ِبه ه ، فمأى  رسكككككككمجل هللا! و ل ِد  به فماش  أيب م ْه وليِدت ه . فرظم رسكككككككمجل هللا  إىل شكككككككِ

                                 
 .195 /4ا ظم: املههم ( 1)

 .266 /6ا ظم: ودائ  الصرائ  ( 2)

 .621 /2ا ظم: ا شماف لبقاضي ( 3)

 وما و دها. 1257 /2ا ظم: امل مج ة ( 4)

همج  بد وه زم ة وه قيس وه  بد مشس وه  بد وّب وه  صم القمشي، ال اممي، املكي، الصحايب، أمه  اتكة ورت  (5)
وهمج أرمج سمجبب ورت زم ة أم املنمرني ألويها، وأرمج  بد الممحه ال ي  اصم فيه س د وه أيب وقاص و بد وه  األحرف،

 .4/322، ا صاوة 1/288زم ة. وكان  بد شميًها مه ساباا الصحاوة. ا ظم: هت يب األتا  والبغاا 

ي ي كمه اجلمهمجر يف الصحاوة، وذكمه اوه  )): -رمحه هللا-همج أرمج س د وه أيب وقاص، ماا  به شمكه. قال الرمجوي (6)
مردب فيهم، واحتّج حبديت وصيّته إىل أريه س د يف اوه وليدب زم ة. وأ كم أومج   يم  به اوه مردب ذكمه يف الصحاوة. 

وكسم رح ّيته يمجم أحد. قال: وما  بمت له إسالما، وي  قال أومج   يم: و تبة ه ا همج ال ي شّج وجه رسمجل هللا 
، 4/194، املههم 2/70. ا ظم: السريب الربمجية الوه هشام ((أحد مه املتقدمني يف الصحاوة. وقيل: إ ه ماا كافما ي كمه

 .1/295هت يب األتا  والبغاا 
= 
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ِبِة، فقال:  ًها وِكيّ ًرا و  تكْ بِك ذ (1)لْ ِفة ِشذ ول عاِ ِة  حلمَجةُ  ُ َو لمكم يا َهْبُدذ  لَولمدُ    ))شككككككككككككككِ

ٍَْتِجيب ِرْنُ  يا َسْوَدُة ِبْنت زْرَعن  .(3). قالْت: فبْم يِكِم ِسمْجِبِب ق ُّ. متهق  بيه(((2)و 

 .(( و لكذ  و أخوك يا هبد بي زرعن)): (4)ويف له   رد البشاري -2

قمجله، وأ بت   أحلق الغالم و بد وه زم ة، وقبل الريب : أّن الريب وجه االستدالل منه
 .(5)الرسب وه

إمنا أحلق وزم ة الغالم ل بمه وصككككككككككككككحة وطئه لبمجليدب، أو  : أّن الريب همور منها ونوقش
 .(6)إمنا أحلق حلهماش، ال ود مجى أريه أّن الريب 

ك  )): -رمحه هللا–قال القمطيب  وقمجل  بد وه زم ة يف الغالم: أري واوه وليدب أيب، متسكككككككّ
ة؛ أل ه ال وه الشككاف ي  به أ ، وقال: ال يسككتبحق إال األب راصككّ ّن األل يسككتبحق، ومر ه مالكا

يترّزل نريه يف حتقيق ا صكككككككككككككاوة مرزلته. وقد ا ت ر ملالٍك  ه ذلك الظاهم ومججهني: أحدمها: أّن 
 بم وط  زم ة تبك األمة  احلديت ليس  صاا يف أ ه أحلقه وه مبجّمب  سبة األرمّجب، فب ّل الريب 

 تمدها، مه ا ماٍف أو نريه، فحكم و لك، ال حستبحاق األل. والثاين: أّن حكمه وه ورميٍق ا
؟ وه ا تق يد قا دٍب، فإ ه ((المجلد لبهماش ))ي يكه فّمب االستبحاق، ول حلهماش. أال تمى قمجله: 

                                 
 .188احلجم: اخلبية واحلممان. ا ظم: الرهاية يف نميب احلديت واأل م، مابب: )حجم(، ص ( 1)

يس وه  بد مشس ال اممية، أمها الشممجس ورت قيس وه زيد األ صارية مه و  هي أم املنمرني سمجبب ورت زم ة وه ق ( 2)
، وكا ت  دي وه الرجار. كان تزّوجها السكمان وه  ممو أرمج سهيل وه  ممو، فتمجيف  رها، فتزّوجها رسمجل هللا 

مخسني. ا ظم: أسد أّول اممأب تزّوجها و د ردجية. تمجفيْت يف  رم زمان  مم وه اخلراب، ويقال: ماتْت سرة أرو  و 
 .8/196، ا صاوة 6/157الغاوة 

، ومسبم يف 39 /12(، 6749أرمجه البشاري يف الهمائض، حب المجلد لبهماش حمًّب كا ْت أو أمًة، )( 3)
 . والبه  ملسبم.279 /10(، 3598المضاع، حب المجلد لبهماش وتمجقي الشبهاا، )

 30 /8(، 4303مبكة زمه الهتخ، ) م الريب أرمجه البشاري يف املغازي، حب، و د حب مقا (4)

 .137 /9ا ظم: املغ  ( 5)

 يف تمججيه احلديت يف حبت مهيد. -رمحه هللا–. وقد أطال أومج  مم 170 /6ا ظم: االست كار ( 6)
= 
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 ملككا ا قر  إحلككاق هكك ا المجلككد حلزاين، ي يبِق إال أن يبحق وصككككككككككككككككاحككب الهماش، إذ قككد بار األمم
 .(1)((وهذا أحسن الوجه ويرهما. 

إمنا أحلقه ل بمه حلمجط ، فال يسككككككككككككككقيم  به م هب  : أما أّن الريب وأجيب عن هذا
–، وقد تهّره القمطيب (2)إذ يبزم مره قضككككككا  القاضككككككي و بمه، وهم مير مج ه -رمحهم هللا–املالكية 
 ل لك، فاستحسه اجلمجاب الثاين. -رمحه هللا

أ بكككت الهماش إبقماره، وإقماره  أحلقكككه حلهماش: فجمجاوكككه أّن الريب  إمنكككا وأمكككا أّن الريب 
حلهماش إقمار حلرسكككب، لثبمجا الرسكككب وثبمجا الهماش، فبم يكه فمقا وني ا قمار املمججب لثبمجا 

 .(3)الرسب ووني ا قمار حلرسب الدال  به  بمجا الهماش
ا   : أّن المجر ة ابهمجن ممجرو هم يف حقمجقه إ باهً من املعقول -3 كاحلجج والبيّ راا، وقبضككككككككككككككً

 .(4)كالّديه والقصاص، والرسب حقد له إ باته حياا، فكان لبمجر ة إ باته ميّتا

 :الترجيح
ال ي يظهم يف ه ه املسككك،لة، وال بم  رد هللا ت اىل همج صكككحة االسكككتبحاق مه األل ونريه 

اهم احلككديككت م  هكك ا إذا كككان ذلككك مه كككّل المجر ككة وي يكه مّث مرككازعا ومركم مرهم، ذلككك أّن ظكك
القمجل، وي يرهصكككككككككككككككل  ه الظكاهم املشكالهمجن لكه جبمجاب مقرٍ ، مّث إّن اتهكاقهم  به إ بكاا املريا  
ح قمار مرهم بليلا  به  بمجا الرسب، فإّن ا ر  ال يثبت مه نري سببه، فإ باا ا ر  إ باا 

 لسببه. وهللا ت اىل أ بم.
يف ه ه  -رمحه هللا–مه  به ا مام الشككككاف ي سككككران قب -رمحه هللا–وقد سككككّب  اوه ال ميب 

واحتّج الشككاف ي وقمجل  ))املسكك،لة مبا ال طائل حتته، ورّب  به االسككتدالل حبديت الباب أبن قال: 
همج لك اي  بد وه زم ة، المجلد لبهماش، فقضه وكمج ه لبهماش وإ باا  سبه... قمجله إن  الريب 
وثبمجا الرسب فباطلا؛ ألّن  بًدا اّب ه شيئني:  قضه وكمج ه لبهماش صحيخا، وأما قمجله الريب 

                                 
 .195 /4املههم ( 1)

 .170 /6ا ظم: االست كار ( 2)

 مكتها لب دها يف  ظمي  ه البه .. وهران مراقشاا كثريب وأجمجوة  رها ت364 /8ا ظم: احلاوي ( 3)

 .137 /9، املغ  365 /8ا ظم: احلاوي ( 4)
= 
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همج أرمجن، المجلككد لبهماش، لكككان  أحككدمهككا: األرمّجب، والثككاين: يف والبب الهماش، فبمج قككال الريب 
ِد أّن الريب  ا لب بكككة، وِكيكككْ  كككدل  ه األرمّجب، وي يت ّمض هلكككا، وأ مض  ه  إ بكككاًه لبحكم، و هيكككً

 .(1)((لك، م راه: ف، ت أ بم وه الرسب وي يصمّ ْح وه، وإمنا قال: همج
: اي سككككككبحان هللا! كيف صككككككدر ه ا ا  كار  به ا مام الشككككككاف ي  هب ا  -رمحه هللا–قبت 

رضككي –األسككبمجب القاسككي، وا  كار لبمواية الثاوتة! فقد روى البشاري يف صككحيحه  ه  ائشككة 
. فه ا (2)(( بي زْرعن  َو لمكمذ  و أخوك يا هْبدُ ))قال:  يف ه ه القصككككككككككككككة أن الريب  -هللا  رها

–ومسق  ملا اّب اه، ومقمجٍّ ملا ا مام الشاف ي  -رمحه هللا– ّا صحيخ صميخا مبزما الوه ال ميب 
 اْ تحاه، واملمجّفق ا له. -رمحه هللا

 املطلب السادس: الرجوع إىل قول القافة عند التنازع يف الولد 
واطًئا حلركاح الصككككككحيخ، واشرم إذا وط  رجالن حمًّب يف طهم واحٍد ك،ن يكمجن أحدمها 
، فإن محبت املمأب  واّب يا هيً ا (3)وشككككككككككككبهٍة، أو يتزّوج كلد مرهما املمأب  كاًحا فاسككككككككككككًدا يرنها فيه

المجلد، فهل يبحق المجلد وصكككككككككككككككاحب الهماش أو يربب مه القافة إحلاق المجلد أبحدمها أبماراا 
 يستدلمجن هبا  به ذلك؟
 اىل يف ذلك  به قمجلني:رمحهم هللا ت –ارتبف ال بما  

، (5)، واحلراوبة(4): يمج  إىل القافة يف أوالب احلمائم، وهمج م هب الشككككككككككككككاف يةالقول األول
 .-رمحهم هللا–(6)وارتاره القمطيب

 .-رمحهم هللا–(7): ال يمج  إىل قمجل القافة مربًقا، وهمج م هب احلرهيةالقول الثاني

                                 
 .916 /3القبس ( 1)

 سبق  مجيه قميبا يف األبلة.  ( 2)

 .412 /21ا ظم: احلاوي ( 3)

 .647 /4، مغ  احملتاج 412 /21وما و دها، احلاوي الكبري  604 /7ا ظم: األّم ( 4)

 .371 /8، املغ  128 /2وما و دها، املستمج ب  1675 /4ا ظم: مسائل اوه مرصمجر ( 5)

 .201 /4ا ظم: املههم ( 6)

 وما و دها. 413 /3، تبيني احلقائق 50 /5، فتخ القديم 366 /5ا ظم: ودائ  الصرائ  ( 7)
= 
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–(1)والب احلمائم، وهمج املشككككككككهمجر  رد املالكية: ال يمج  إىل قمجل القافة يف أالقول الثالث
 .-رمحهم هللا

 :األدلة
 :أدلة أصحاب القول األول

برل  بيَّ مسكككمورًا، تِكبكْم ق   قالت: إّن رسكككمجل هللا  -رضكككي هللا  رها– ه  ائشكككة  -1
سارن   (2)ألمْم َتَةْي أنَّ ُرَجز ًز  نظة سِنًفا إىل زْيِد بي ٍارثن))أسكككاريم وجهه، فقال:  وأ

 .(3)متهق  بيه ((يد  قال: إنَّ بْعَض  ذِه  لمْ د َم لمِ ْي َبْعضإبي ز

رضككككككككيه ور ه  بما؛ أل ه لمج كان مما ال جيمجز أن يكمجن  : أّن الريب وجه االسههههههتدالل منه
 ، وه ا احلديت إمنا كان يف حمّيه، مه اممأتني حمّتني.(4)حكما ما سمّه ما ت  مره

وقد اسككككككتدّل جهمجر ال بما   به المجمجع إىل قمجل  )): -رمحه هللا–قال أومج ال باس القمطيب 
حل ي ي ِسمُّ حلباطل  وقمجل ه ا القائف. وما كان  القافة  رد الترازع يف المجلد وسمور الريب 

ب ه    .(5)((وال يك ْ ج 
ذكم أّن احلديت بليلا  به قبمجل قمجل القافة يف أوالب احلمائم،  -رمحه هللا–مث إن القمطيب 

ال جب أّن احلديت ال ي همج األصككككل يف ه ا الباب إمنا وق  يف احلمائم، فإّن أسككككامة  ))ول قال: 

                                 
 .503 /8، ممجاهب اجلبيل 354 /5وما و دها، مراهج التحصيل  428 /3ا ظم: املدو ة الكربى ( 1)

، قبل ار ة وه شماحيل الكبيب، أمه س دى ورت   ببة وه  امم مه و  م ه مه طي . كان تبرّاه الريب همج زيد وه ح( 2)
. شهد وْدرًا واملشاهد و دها. وقتل يف نزوب منتة، وهمج أمري  بيها أن يرزل القم ن وتحممي ذلك. وهمج ممجىل رسمجل هللا 

 سرة. وي يق  يف القم ن تسمية أحٍد مه الصحاوة حته يف هابى األوىل سرة مثان مه اهلجمب، وهمج اوه مخس ومخسني
 .2/494، ا صاوة 1/198إال همج حتهاق. ا ظم: هت يب األتا  والبغاا 

، ومسبم يف المضاع، حب ال مل 68 /12(، 6770أرمجه البشاري يف الهمائض، حب القائف، )( 3)
 .282 /10(، 3602إبحلاق القائف المجلد، )

 .606 /7األم ( 4)

 .200 /4املههم ( 5)
= 
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وأحه اورا حمّتِكنْي، فكيف يك ْبغه السبب ال ي رمج  بيه بليل احلكم، وهمج البا ت  بيه، ه ا ما 
 .(1)((ال جيمجز  رد األصمجلّيني

 تبككككاره قمجل القككككائف وتمن الّمّب والركم حيتمككككل أ ككككه ي يكه ال : أبّن فمح الريب ونوقش
، وكا مجا ي تقدون حّجة، ول لمججه  رم وهمج: أّن الكهار كا مجا ير رمجن يف  سككككككككككككككب أسككككككككككككككامة 

لظهمجر ورالن قمجهلم مبا همج حجةا  ردهم، فكان  القيافة، فبما قال القائف ذلك: فمح الريب 
 .(2)فمحه يف احلقيقة وزوال الر ه مبا همج بليل الزوال  ردهم، واحملتمل ال يصبخ حّجة

: أبّن ه ا رالف الظاهم مه احلديت، فإ ه ي يرقل يف الرّا أّن قمجل القائف وجياب عنه
 كان مبحضم املشمكني املز مجمني! فال يبتهت إىل ه ا.

أّن ه ة بي ))، ومه ذلك ما روي (3) به ال مل وقمجل القافة إهاع الصككككككككككككككحاوة  -2

سَََالمذ  أتى رجالن كال  ا يّده  أوالد  جلا  ين مبِي  ّدها م يف  إل (4) خلعاب كان ي يط

ولد  رةأةذ  دها ه ة بي  خلعاب  ائًفاذ  نظة إليه اذ  قال  لقائف: لقد  شََََتَةكا  ي ذ              

ََةب  ه ة بي  خلعاب بالد رَِّةذ ثم دها  ملةأة  قال: أخِبةيين خَبَةِكذ  قالْت: كان  ذ    ضَ

ا ٍتَّى َيُظيَّ وتُظيَّ أّن   مِد  ست ةَّ بها لٍد  لّةج ْيِي يأتيين و   يف إبلإ ل ِ هاذ  ال يفاِرُ ه

ٍَبٌلذ ثّم  نصَََةَ، هْنهاذ  أ ةيقمْت ه ي  دراٌءذ ثم خ ف ه يها  ذ ذ تعين  آلخةذ  ال          

ََئَت . أرمجه ا مام ((أْدري ِرْي أي ه ا  و؟  كبََّة  لقائُفذ  قال ه ة ل غالم: و ِل أيَّه ا ش
 .(5)مالك

ك  ذا األثر اخلبيهة الماشككككككدي، ب ا القائف مه  مم وه اخلراب : أّن  وجه التمسههههه 
أجل إحلاق الرهل مبه يبحقه وه، وإال ملا كان لد مجته له فائدب، مثل ه ا يشككككككككككككككتهم، وي يركم، 

 فكان إها ا.

                                 
 املصدر  هسه.( 1)

 .366 /5ودائ  الصرائ  ( 2)

 .416 /21 قل إهاع الصحاوة  به القمجل حلقيافة املاوربي يف احلاوي ( 3)

 .2/201الط الشي  حلشي  إذا لصقه وه، واملقصمجب إحلاقهم هبم. ا ظم: الت بيق  به املمجط، لبمجّقشي ( 4)

 . 260 /2(، 1483ضية، حب القضا  إبحلاق المجلد أبويه، )يف املمجط،، يف كتاب األق( 5)
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 :أدلة أصحاب القول الثاني
فقال: اي رسككككككككككككمجل هللا! إّن  قال: أّن أ ماوياا أته رسككككككككككككمجل هللا  ما رواه أومج هميمب  -1

. قال: ((َ ْل لمكم ِرْي إِبلإ؟)): ِلِدْا نالًما أْسمجب، وإيّن  أِْ ِكْمت ه ، فقال له الريب اممأيت و 
. قال: ((را أمْلو ُنها؟ ))  م. قال:  . قال:   ْم. قال (( مَهْل  يها ِرْي أْوَرَق؟  )). قال: مح ْما
ْمقا له. فقال الريب . قال: ل ّبه اي رسمجل هللا يكمجن   ِكِزِ ه     (( أمنَّى  و؟)): رسمجل هللا 

 .(1)متهق  بيه ((و ذ  لمع َُّ  يكوُن نَزَهُ  ِهْةٌق ل )) : له 

ا الريب وجه االسههتدالل منه : أّن القيافة مبرية  به االسكككتدالل حلشكككبه والقمائه، وي يمرّ 
  ٍ (2)يف  هي ولده ل دم الشبه، وي ي مجّ ْل  بيه حكًما، فدّل  به أّن الشبه ليس وشي. 

إمنا ي ي ترب الشككككككبه مل ارٍض همج أقمجى مره، وهمج م دوما يف مسكككككك،لترا  : أبن الريب ونوقش
، وتمن ال مل حلبيّ رة مل ارضككككككة ما همج أقمجى مرها ال يمججب ا  ماض  رها إذا (3)فا هصككككككال وافمقا

 .(4)ربْت  ه امل ارض
تبار الشككككككككككككككبه، وأّن أّن ال ابب اليت فرم هللا  بيها الراس ا  ))مث إن ه ا احلديت بليلا  به 

 .(5)((رالفه يمججب ريبة، وأّن يف طباع اخلبق إ كار ذلك

يف ه ه احلاب ة: لبَّسكككككا فِببّ ْس  بيهما،  (6)كتب إىل شكككككِمْيخ  أّن  مم وه اخلراب  -2
ِ هلما، وهمج اورهما، يم هما ويمًث ه، وهمج لبباقي مرهما.  ولمج وّيرا لبنيّ 

                                 
أرمجه البشاري يف اال تصام حلكتاب والسرة، حب مْه شبَّه أصال م بمجما أبصٍل مبنّي، وقد ونّي الريب ( 1)

 ( ،7314حكمهما ليههم السائل ،)10/372(، 3747، ومسبم يف الب ان، )13/362. 

 .415 /3ا ظم: تبيني احلقائق ( 2)

 .200 /4ا ظم: املههم ( 3)

 .373 /8املغ  ( 4)

 . وأطال الرهس يف تمججيه م هب اجلمهمجر والمّب  به املشالف.422 /5زاب امل اب ( 5)

وي يبقه، روى  همج أومج أمّية شميخ وه احلار  وه قيس وه اجلهم وه م اوية الكردي، الكمجيف، التاو ي. أبرن الريب ( 6)
وه مس مجب وزيد وه ًثوت، يف  رميه، وروى  ره قيس وه أيب حازم، وحممد وأ س اورا  ه  مم وه اخلراب و بي وا

 به الكمجفة، وأقّموه و ده، فبقي  به قضائها ستني  سرييه، وممب، والرش ي، والش يب، و رمون. استقضاه  مم 
= 
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 .(1)مه نري  كري، فحّل حمّل ا هاع واحلجة فيه: أّن ه ا كان مبحضم الصحاوة 
أّن المجاطئِكنْي  اشكككمكا يف سكككبب اسكككتحقاق الرسكككب فيثبت  سكككبه مه كّل واحٍد مرهما  -3

 .(2) به الكمال
. (3)و مجقش: أبّن ال ي جمْا وه سككرة هللا ت اىل يف ربقه أّن المجلد له أبا واحدا وأّم واحدبا 

، رج را إىل القاف ْ  ة مه أجل م مفة مه يبحق وه المجلد.فإذا اشتبه األمم وي ِينب 

 : لثأدلة أصحاب القول الثا
ُ َو لمكم يا َهْبُدذ  لَولمُد لْ ِفة ِشذ ))قال:  أّن الريب  -رضككككي هللا  رها– ه  ائشككككة  -1

ٍَْتِجيب ِرْنُ  يا َسْوَدُة ِبْنت زْرَعن  .(4)متهق  بيه ((ول عاِ ِة  حلمَجُةذ و 

ك ابحلديث ج ل المجلد لبهماش، فإن ترازع رجالن يف ولد  : أّن الريب وجه التمسههههههههههه 
 اممأٍب، أ حلْ ِق المجلد وصاحب الهماش، ويكتهه وه  ه القيافة.

ة التهمفكة: أّن احلمائم هلّه فماشا ًثوكتا يمج  إليكه  )): -رمحكه هللا–قكال ا مكام املكازري  وحجكّ
أرهِض مره ر تْكِبًة، واألمة  وي  مجَّل يف إ باا الرسككككب  بيه، فبم يك ْبتهت إىل تربُّب  م ىن  رم سككككمجاه

 .(5)((ال فماِش هلا، فافتقم إىل مما اب الشبه
رضككي هللا  رها يف قصككة زيد م  اوره أسككامة –: أبّن القيافة أصككبها حديت  ائشككة ونوقش

 ، ومها اورا حمّتِكنْي ، فدرمجل تبك الصمجرب يف احلديت قر ية.-رضي هللا  رهما–

                                 
ك. ا ظم: هت يب األتا  سرة. وقضه حلبصمب سرة. تمجيف سرة مثان وسب ني، وهمج اوه مائة و شميه سرة. وقيل نري ذل

 .3/270، ا صاوة 1/232والبغاا 

 . وي أقف  به ه ا األ م مسرًدا. وقال اوه اهلمام و ده: فاهلل أ بم و لك!51 /5فتخ القديم ( 1)

 .366 /5ا ظم: ودائ  الصرائ  ( 2)

 .424 /5ا ظم: زاب امل اب ( 3)

 سبق  مجيه يف املربب الساوق، استبحاق المجلد...( 4)

 .117 /2امل بم ( 5)
= 
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جب أّن ه ا احلديت ال ي همج األصككككككل يف ه ا الباب مث ال  )): -رمحه هللا–قال القمطيب 
بب ال ي رمج  بيه بليل  إمنا وق  يف احلمائم، فإّن أسكككككككككككامة وأحه اورا حمّتِكنْي ، فكيف يك ْبغه السكككككككككككّ

 .(1)((احلكم، وهمج البا ت  بيه، ه ا ما ال جيمجز  رد األصمجلّيني
 جيككب! فحككديككت الهماش  أّن األمككة ال فماش هلككا، فكالم -رمحككه هللا–قمجل ا مككام املككازري 

ا، فكيف يقال أبن األمة ال فماش هلا، فهمج مثل ما قال القمطيب  رمحه –إمنا وق  يف األمة أيضككككككككككككككً
همج إرماج لبصكككككمجرب اليت ورب الرّا فيها، ومحبها  به نريها، وبرمجل الصكككككمجرب اليت ورب فيها  -هللا

 الرا قر ي، وهللا أ بم.
، والرهي حلقافة ضككككككككككككككمب مه االجتهاب، فال أن المجلد ال يرهه يف الركاح إال حلب ان -2

يرقل المجلد مه فماٍش صككككككككككككككحيٍخ حالجتهاب، خبالف ولد األمة يف مبك اليمني؛ أل ه 
 .(2)يرهه فّمب الد مجى، إذا اّب ه االستربا ، فألجل ه ا شمع فيه احلكم حلقافة

 : الترجيح
 ألول، وذلك ملا  يت: همج القمجل ا -وال بم  رد هللا ت اىل-أظهم األقمجال يف املس،لة 
 به ال مل حلقيافة، كما سكككككككبق تقميمه، وهمج ال ي يصكككككككبخ يف  أوال: إهاع الصكككككككحاوة 

فبم يكه هران  سكككككب أحلق، وإمنا همج  -رضكككككي هللا  رهما– ظمي بليال، أما قصكككككة أسكككككامة وأويه 
 ، وهللا أ بم.(3) سبه وه شبهة ارته ْت وقمجل ذلك القائف، فبم يثبت الريب 

أّن القيافة مبرية  به أماراا و الماا، يسكككككككككككتدّل هبا  به األصكككككككككككل، وإ كار ذلك ًث يا: 
 إ كار حملسمجٍس م موٍف لدى  اّمة الراس، فال يبتهت إليه.

ًثلثا: أّن التهميق وني أوالب احلمائم وا ما  يف ه ا ي يظهم له  ردي وجها ي تمد  بيه يف 
 التهميق، فاحلمائم وا ما  يف ذلك سمجا .

                                 
 .4/201املههم ( 1)

 .358 /5مراهج التحصيل ( 2)

 .3/414ا ظم: تبيني احلقائق ( 3)
= 



 االختيارات الفقهّية لإلمام أبي العّباس القرطبّي في غير العبادات

 151 

 ب السابع: العدد املعتر يف القافةاملطل
ارتبف القائبمجن حلمجمجع إىل قمجل القافة، هل يكتهه فيه وقمجل قائٍف واحٍد، أو ال وّد مه 

 يف ذلك  به قمجلني: -رمحهم هللا–ا تضابه آبرم مه القافة؟ ارتبف أهل ال بم 
، (2)ب الشاف ية، وم ه(1): أ ه يقبل قمجل قائٍف واحٍد، وهمج قمجل  رد املالكيةالقول األول

 .-رمحهم هللا–(4)، وارتيار أيب ال باس القمطيب(3)واحلراوبة
رمحهم –(5): أ ّه ال يقبل إال قمجل قائِهنْي  ف،كثم، وهمج املشكككككهمجر  رد املالكيةالقول الثاني

 .-هللا
: هككل يكتهه وقمجل واحككٍد؛ أل ككه رربا مه القككافككة أو ال وككّد مه ا رني ألهنككا سببببب الخالف  

صكككككككككمجل الشكككككككككبهني، مه جهة أ ه ارب إّن زيًدا اوه  ممو، وليس اوه رالد، وهمج حل (6)شكككككككككهابب ؟
ٍ ال يت ّداه إىل نريه، ف،شكككككبه الشكككككهابب، فيشكككككمط فيه ال دب، ومه  حكما جمى  به شكككككشٍا م نيَّ

 .(7)جهة أّن القائف مرتصبا ا تصاًح  اماا لبراس أه ني أشبه المواية، فيكهي المجاحد
 :األدلة

 :ول األولأدلة أصحاب الق
برل  بيَّ  قالت: إّن رسكككككككمجل هللا  -رضكككككككي هللا  رها  –حديت  ائشكككككككة  -1

م ق  أساريم وجهه، فقال:  بْك ا إىل ))مسموًرا، تِك ًف ْي أنَّ ُرَجز ًز  نظة سِن َة  ألمْم َت

                                 
. وشّهمه أومج  مم يف 360 /5، مراهج التحصيل 18 /1، الهموق 126 /10ا ظم: البيان والتحصيل ( 1)

 .180 /6االست كار 

 .648 /4تاج ، مغ  احمل101 /12، روضة الرالبني 605 /7ا ظم: األّم ( 2)

 ، 355 /16، الشمح الكبري أليب الهمج اوه قدامة 355 /8ا ظم: املغ  ( 3)

 .201 /4ا ظم: املههم ( 4)

 .18 /1، الهموق 360 /5وما و دها، مراهج التحصيل  126 /10ا ظم: البيان والتحصيل ( 5)

 .360 /5، مراهج التحصيل 201 /4ا ظم: املههم ( 6)

 الهمق األول. وهمج ال ي ترّببه شهاب الديه القمايف مثان سرمجاا كما ذكم.. وهمج 18 /1الهموق ( 7)
= 
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 .(1)متهق  بيه ((زْيِد بي ٍارثن وأسارن بي زيد  قال: إنَّ بْعَض  ذِه  لمْ د َم لمِ ْي َبْعضإ

ه ))اكتهه وقمجل قائٍف واحٍد، فإّن  ك وه: أّن الريب وجه التمسككّ   (2)((ظاهم اخلرب ول  صككّ

  به االكتها  حلمجاحد.

وقمجل  -رضكككي هللا  رهما–ي يثبت  سكككب أسكككامة مه أويه  : مبا سكككبق أّن الريب ويناقش
 ه ا القائف، فال حجة فيه. وهللا أ بم.

حٍد؛ أل ه حكما و بٍم ال ممجضككككككككككك  : أن القافة يكتهه فيها وقمجل قائٍف وامن املعقول -2
 .(3)شهابب

يظهم وهللا أ بم أّن ه ا اسكككككككككككتداللا مبحّل الرزاع، إذ اخلالف مبراه  به اخلالف يف القافة 
 هل هي مه حب األربار أو الشهاباا.

 : أدلة أصحاب القول الثاني
أّن قمجل القائف قد يصكككككككككككككيب وقد ار ، فال وّد مه االسكككككككككككككتظهار فيه وقمجل قائٍف  -1

 .(4)ليحصل االطمئران ح تضابمها وتمجافقهما  رم؛
مما اًب لبشالف، فإّن أصكككككككل املسككككككك،لة تتبف فيه، فكان محبها  به حب الشكككككككهابب  -2

 .(5)أرجخ

 :الترجيح
، فإّن مس،لة القافة أصبها مترازع فيه؛ ألّن قمجهلم (6)ه ه املس،لة مشكبةا يف مس،لة م ضبة
مثّ إّن قمجل القافة مقصككمجرا  به م نّيٍ ال يت ّداه إىل  مب   به أماراا وأشككباه، قد  ر  احلقيقة،

                                 
 سبق  مجيه يف املربب الساوق.( 1)

 .201 /4املههم ( 2)

 .605 /7ا ظم: األّم ( 3)

 .127 /10ا ظم: البيان والتحصيل ( 4)

 املصدر الساوق.( 5)

ب الثال ة القائبني حلقافة يف املس،لة. ا ظم: ويدّل  به أهنا مشكبةا وجمجب قمجلني أو روايتني  رد امل اه( 6)
 .101 /12، روضة الرالبني 376 /8وما و دها، املغ   126 /10البيان والتحصيل 

= 
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حااا قمجاّياا يف إحلاقها وباب الشككككككككهاباا، و به ه ا ف،ظهم القمجلني يف  ظمي  نريه، فه ه ممجّ 
همج إحلاقها وباب الشكككككككككهابب، ملا فيه مه االحتياط يف حب األ سكككككككككاب املت ّبق أبصكككككككككل  ظيم مه 

 أصمجل الدايها.
وارتبهمجا هل يقبل قمجل القائف المجاحد أم ال؟ ف رد مالك  )): -رمحه هللا–قال أومج  مم 

فيه روايتان....ومه ي يقبل مه أصحاب مالٍك فيه إال قائهنْي  ج بهما كالشاهدْيه ، وهمج  ردي 
 .(1)((أحمجط. وهللا أ بم

 
 

 
 

 
 

 
 

                                 
 .180 /6االست كار ( 1)
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 املبحث الثالث : الطالق .

 مطالب: بعةوحتته س
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 (1)ق البدعياملطلب األول: وقوع الطال
 .(2) به أّن الرالق البد ي حممَّما، وفا به  مث -رمحهم هللا–أه  أهل ال بم 

 فإذا طّبق الّمجل اممأته طالقا ود ياا، فهل يق  طالقه، وحيسب مه التربيقاا، أو ال؟
ذهب هاهري السكككبف واخلبف إىل أّن ه ا الرالق يق ، وحيسكككب تربيقة مه التربيقاا، 

 .-رمحهم هللا- (4)، وارتاره القمطيب(3)األئمة األرو ة و به ه ا م اهب
 :واستدل اجلماهري على مذهبهم هدلة منها

أّ ه طبَّق اْممأته وهي حائض  به  هد  -رضككككككككككككككي هللا  رهما- ه  بد هللا وه  مم -1
 ه ذلك، فقال رسككككمجل هللا  ، فسكككك،ل  مم وه اخلراب رسككككمجل هللا رسككككمجل هللا 

:(( ُثمَّ ْلُيْ سََََِْكها ٍتَّى َتْعُهَةذ ُثمَّ َتحيُض ُثمَّ َتعُهُةذ ُثمَّ إْن   ُرْةُه  مْ ُية ِجْعهاذ

                                 
. ((طالق السككككككككككككككرة واحدب ورهم ي ميس فيه وال  دب، وإال فبد ي )): -رمحه هللا–قال الشككككككككككككككيخ ربيل ( 1)

 (.277 /1: شمح حدوب اوه  مفة )(. وا ظم136تتصم ربيل )ص 

 .35 /2، ا قراع يف مسائل ا هاع 147 /5االست كار ( 2)

، ا شككماف 468 /3، فتخ القديم 37 /2، كتاب القدوري م  البباب 153 /3ا ظم: ودائ  الصككرائ  ( 3)
ر ، ا شككماف الوه املر 337 /1، جمجاهم ا كبيل 263، الكايف الوه  بد الرب ص 736 /2لبقاضككي 

 /8، ا فصككككككككككاح 406 /3، مغ  احملتاج 4 /8، روضككككككككككة الرالبني 79 /10، البيان لب مماين 143 /1
 .168، زاب املستقر  ص 428 /4، الكايف الوه قدامة 211

. واملشالهمجن يف املسككككك،لة: هم اخلمجارج، والموافض، وأهل الظاهم، و سكككككب لب ض 225 /4ا ظم: املههم ( 4)
،  1/143م. ا ظم: ا شككككككماف الوه املر ر الم اوه تيمية وتبمي ه اوه القيالتاو ني، وارتاره شككككككيخ ا سكككككك

-221 /5، زاب امل اب 101-98 /33، جمممجع الهتاوى 214 /11، احملبه 148 /5االسككككككككككككككت كار 
، وقد هقش اوه  حجم اْوِه القيم يف اسككككتدالالته  به  دم وقمج ه، 441-439 /9، فتخ الباري 241

و قبه  رهما -. و ا اوه املر ر واوه  بد الرب 138-124 /7يف ا روا   كما هقشككككه الشككككيخ األلباين
 به أ ه ي االف يف املسككككككككككككككك،لة إال أهل البدع! قبت: وهران فمق وني م هب اوه حزم ،  -اوه قدامة

ووني م هب شككككككككككككككيخ ا سككككككككككككككالم اوه تيمية وتبمي ه، فاوه حزم ي ترب الرالق حلثال  يف احليض واق ا، 
 حىت تركخ زوجا نريه، وي يهّمق اوه تيمية وتبيم ه وني احلاالا. ا ظم املصابر الساوقة. وحممّ ما لبممأب

= 
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شَاء أْرسََكم َبْعُدذ وإن شَاء ط ََّق  مْبَل أْن َيَ سَّذ  ِتْ ك  لِعدَُّة  لَّ  أَرَة  هلل أْن ُتعم ََّق    

 .(1). متهق  بيه((لا  لن َساُء

 بد هللا وه  مم مبماج ة اممأته اليت  ويف أمم رسككككككككككككككمجل هللا  )): -رمحه هللا-قال أومج  مم
طّبقها حائضككككككككككا بليلا يبنيّ   به أّن الرالق يف احليض واق ا الزما؛ ألّن املماج ة ال تكمجن إال و د 

 .(2)((صحة الرالق ولزومه
أبن املماب حملماج ة هرا رفض فماق املمأب، وأن يماج ها كما كا ت قبل وقمجع ه ا  ونوقش
 .(3)الرالق البدع
أب ه محل لبه   به احلقيقة البغمجية بون احلقيقة الشككككككككككككككم ية، وإذا ت ارض البه   يبوأج

 .(4)وني احلقيقتني فالشم ية مقدمة  به البغمجية اتهاقًا
وأصكككككككحاوه يف  -رضكككككككي هللا  رهما-وينيّد ه ا ويبّيره المواايا الكثريب المجاربب  ه اوه  مم

 هم، وإليك و ًضا مرها:أّن الربقة ا تّد هبا وا تربا، وفتمجاهم و لك لغري 
ط ََّق  ْرةأًة ل  و   ٍائٌض  -أنَّ  ْبَي ه ة بي  خلعاب رضَ   هلل هنه ا  ))  ه هف   -2

ٍَِدًةذ  أَرَةُه رسوُل  هلل   ِسُكها...َوكماَن هْبُد  هلل إي    َتْع يقًن و  أن ُية ِجَعها ثم ُيْ 

سوَل  هلل  ُسِئَل هْي يلكذ  ال لٍِدِ م: إْن ُكْنَت طم َّْقَتهام رةَّ   ًة أْو َرةََّتْييذ  هنَّ ر

ٍَُةَرْت َه مْيكم ٍتَّى َتْنِكَح زوًجا غْيَةكمذ  أمَرَةِن  ِبَهذ ذ وإْن ُكْنَت طم َّْقَتها ثالًثا  قَمْد 

 .(5)متهق  بيه ((َوَهَصْيَت  هللم  ي ا أَرَةكم ِرْي طالِق  ْرَةأِتك

                                 
 أرمجككككه البشككككاري يف الرالق، حب قمجل هللا ت ككككاىل: ( 1)                      

          ( ،5251 ،)9/ 429 ،ومسكككبم يف الرالق، حب حتممي طالق احلائض وغري رضكككاها ،
 . والبه  لبج هي.302 /10(، 3637وأ ه لمج رالف وق  الرالق، وينمم ومج تها، )

  .148 /5االست كار  (2)

 .218 /11ا ظم: احملبه ( 3)

 . 438 /9ا ظم: فتخ الباري ( 4)

 أرمجه البشاري يف الرالق، حب ( 5)           ، (5332 )9/ 597 ،ومسككككككككبم يف الرالق ،
 والبه  لببشاري. 303 /10(، 3638حب حتممي طالق احلائض )

= 
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يهيت ومجقمجع الرالق البد ي، وأ ه كان   -رضكككككككي هللا  رهما–فه ا صكككككككميخ يف أّن اوه  مم 
 ي تّد وتبك التربيقة.

والككدليككل  به ذلككك مكك هككب اوه  مم؛ أل ككه كككان يهيت  )): -رمحككه هللا-قككال اوه  بككد الرب 
فيمه طّبق اممأتككه  الًث يف احليض أهنككا ال حتككّل لككه حىت تركخ زوجككا نريه، ولمج كككان الرالق يف 

 .(1)((حدباحليض نري جائز ي يبزمه،  الًث كا ت أو وا

 َقط َّ َةَ ُه  بَي : أنَُّمِهتَّال أم ْيين َرُثد َحُي سننً  ةيَيشْ ِه ُتْثكمَر))قال:  (2)ما رواه اوه سككرييه -3

تَ َة ْر ثً أ ٍائِ   ثال لم ْمُهُ ِها أتَّلم  ُت ْ َعذ  َجٌضا و    حلم  ُ،ِةا أْهذ و يثَ   يتُ ى لمذ ٍتَّد با   ق أ

ََأل  ْبثين: أنَّ حدَّ -ت ْبوكان ي  َث– (3)ابذ يونس بي جبري  لبا    َّغم   ُ َثدَّ َح َةَ ُه َي  سَ

 ؟ يْ  مَه ْتبَ سَََُِح م: أمُت ْ هاذ  ال:  ُ  َعِجْةَي أْن َةِرذ  أُ و   ٍائضٌ  ًن يقم ْعَت ُ أتَ َة ْر َق  ط َّأنَّ 

 .((؟َقْح َََتو ْس َزَجَه إْن َوذ أمْ َ  ال:  م

ال شّك أن اوه  مم رضي فه ا بليل  به وقمجع ذلك الرالق، واحتساوه يف الربقاا، و 
فيها، ومه املسكككككككككككتب د  مه ألصكككككككككككق الراس هب ه احلاب ة، وأ مفهم فيها حبكم الريب  -هللا  رهما

 قال أن يتصككككّمف يف  هس ه ه احلاب ة اليت وق  له فيها اخلر، تصككككمّفا  رم مه نري م مفة حكم 
 وأممه فيه تهاباي ألن يبدغ مه جحم ممّتني. الريب 

                                 
 .149 /5االست كار ( 1)

وما و دها. واوه سكككككككرييه  10/307(، 3646أرمجه مسكككككككبم يف الرالق، حب حتممي طالق احلائض.. )( 2)
اري ممجالهم، البصكمي، التاو ي، ا مام يف التهسكري، واحلديت، والهقه، وت بري ا مام أومج وكم حممد وه سكرييه األ صكهمج: 

المباي، املقّدم يف الزهد والمجرع. وأومجه ممجىل أ س وه مالك، كاتبه  به  شككككككككككككميه ألف برهم، ف،ّباها و تق. وأمه صككككككككككككهية، 
وه  بد هللا البجبي، وأح . برل اوه سككككككرييه  به زيد وه ًثوت، وت  اوه  مم، وجردب ممجالب أليب وكم الصككككككديق 

. روى  ره ونريهم. ولد لسككككككككككككككرتني وقيتا مه رالفة  ثمان  هميمب، و بد هللا وه الزوري يف  رميه مه الصككككككككككككككحاوة 
ها اا مه التاو ني ونريهم، مرهم: الش يب، وأيمجب، وقتابب، وسبيمان التيمي. تمجيف حلبصمب لتس  مضني مه مه شمجال 

 .4/606، سري أ الم الربال  1/99ب األتا  والبغاا سرة  شم ومائة. ا ظم: هت ي

همج يمج س وه جبريالباهبي، أومج نالب البصمي،  قةا، مه الثالثة، ماا و د التس ني وأوصه أْن يصّبي  بيه أ س وه ( 3)
 .613مالك. ا ظم: تقميب الته يب ص

= 
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ٍُ))يف طالقه أ ه قال:  -رضي هللا  رهما–اوه  مم  وروى البشاري  ه -4 ْت ه م َّ َبسِ و

 .(1)((بتع يقن

ُ ْ ُت: لنا م: را صَََََنَعِت  لتَّْع يقمن؟  ال:       )) ه  بيد هللا، قال:  (2)وك ا روى مسككككككككككككككبم -5

ٍَِدٌة  ْهَتدَّ ِبَها  .((و 

 َّقها َتْع يقمًن وكاَن هبُد  هلل ط)) ه سككككككاي وه  بد هللا وه  مم أ ه قال:  (3)وروى مسككككككبم -6

ٍَِدًةذ  حُِسَبْت ِرْي طالِ هاذ ور َجَعها هبُد  هلل ك ا أَرَةُه َرسوُل  هلل   .((و 

فه ه رواايا يف ناية الصكككككككككككحة، تبني أن الربقة ا تد هبا، " وال ي كان حيتسكككككككككككب وه يف 
مجو ِر يف املسككككككككك،لة، وأفىت فيها مبا امتثل، فمحاذلك الزمان إمنا كان الريب  لا أْن ، وقد شككككككككك 

 ."(4)ي تّد هبا  بد هللا طبقًة مه نري أممه 
: "أّن الرالق ليس مه األ مككال اليت يتقّمب هبككا إىل هللا  ز وجككل، من جهة النظر -7

كالصككككالب، والصككككيام، ونريمها، فال تق  إال  به سككككرتها، وإمنا همج زوال  صككككمة فيها 
 أ ه إن أوق ه  به حقد شبمي، فكيهما أوق ه  به سرته أو  به نري سرته وق ، إال

نري سككككككككككككككرته أمث ولزمه ما أوق . وحمال أن يبزم املري  املتب  لبسككككككككككككككرة طالقه، وال يبزم 
لكان ال اصي أحسه حاال  (5)ال اصي املشالف؛ أل ه لمج لزم املري  وي يبزم ال اصي

 . (6)وأحّق مه املري "

                                 
 .436 /9(، 5253) أرمجه البشاري يف الرالق، حب إذا طّبقت احلائض ت تّد و لك الرالق،( 1)

 .305 /10(، 3639املمجض  الساوق، )( 2)

 .307 /10(، 3644املمجض   هسه، )( 3)

 .376 /5املرتقه لبباجي ( 4)

وق  يف املربمجع مه االسككككككت كار هك ا: أل ه لمج لزم املري  ي يكه ال اصككككككي، لكان ال اصككككككي إ ... وال ( 5)
 إراله إال رر، مرب ياا. وهللا أ بم.

، وا ظم: املغ  440 /9وما و دها، واسكككككككككتحسكككككككككره احلاف  اوه حجم يف الهتخ  149 /5ار االسكككككككككت ك( 6)
10/ 328 . 

= 
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أن  مسم هبَد  (2) الزوري ه أيب (1): ما رواه أومج باوب يف سكككررهوأقوى ما مسههك به املخالفون

ٍَْ ي بي أْيَ ي َرْولمى ُهْةَوة َيسََْأمُل  ْبَي ُهَ ة وأبو  لزَُّبْية َيسَََْ مذ  ال: كْيَف َتَةى يف رُجلإ ط ََّق  ْرَةأَت    (3) لةَّ

سول  هلل     ًضا؟  ال: طم ََّق هبُد  هلل بي ه ة  ْرَةأمَت  و   ٍائٌض َه مى هْهِد ر سولَ    ٍائ َسأَل ُهَ ُة ر    هلل  م

 .(( قال: إنَّ هْبَد  هلل بي ه ة ط َّق  ْرَةأمَت  و   ٍائٌضذ  ال هبُد  هلل:  مَةدَّ ا ه  َّذ ولمْم َيَة ا َشْيًئا
  ه ه ا االستدالل أبجمجوة مرها: -رمحهم هللا–وقد أجاب ال بما  

 : مه جهة ا سرابأو ال  
واألحابيت  )): -رمحه هللا–باوب إ الل احلديت ح هماب أيب الزوري وه: قال ا مام أومج  -1

 .(4)((كّبها  به رالف ما قال أومج الزوري
قمجله يف ه ا احلديت: "وي يمها شكككككككككككيئا " مركم  )): -رمحه هللا–وقال احلاف  اوه  بد الرب 

 ه اوه  مم، ملا ذكمه  ره أ ه ا تّد هبا، وي يقبه أحد  ره نري أيب الزوري، وقد رواه  ره ها ة 
يقل ذلك أحدا مرهم، وأومج الزوري ليس حبجة فيما رالف فيه مثبه، فكيف خبالف مه جّبة، فبم 

 .(5)((همج أ بت مره؟
و ككد ذكمه لبمواايا  -رمحككه هللا–إ اللككه مبشككالهتككه لألكثم: قككال الشككككككككككككككيخ األلبككاين  -2

فإذا  ظم املت،مّ ل يف طمق القسكككِمنْي ويف  ))املثبتة لال تداب هب ه الربقة والرافية هلا: 
ظهما تبنّي له ومجضككككككككككككككمجح ال نممجض فيه أرجحية القسككككككككككككككم األول  به اشرم، ألها

 وذلك لمججهني:

                                 
. وصكككككككككححه اوه القيم يف زاب امل اب 2/441(، 2185السكككككككككره، يف الرالق، حب يف طالق السكككككككككرة، )( 1)

5/226. 

. 506ا ظم: التقميب همج حممد وه مسبم وه ِتْدر س، األسدي ممجالهم، أومج الزوري املكي، صدوق يدّلس. ( 2)
 (.6291رقم المهة: )

 336 بد الممحه وه أميه، ويقال: ممجىل أميه، املشزومي ممجالهم، املكي، ال أبس وه. ا ظم: التقميب ص ( 3)
 (.3806رقم المهة: )

 .. وقد ذكم ها ة ممه رووا ه ا احلديت  به رالف ما قال أومج الزوري فبرياج 442 /2سره أيب باوب ( 4)

 وما و دها. 65 /15التمهيد  (5)
= 
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 .(1)((األول: كثمب الرمق
يا : مه جهككة املنت: فككالمواايا اليت وربا يف اال تككداب هبكك ه الربقككة، رواايا صككككككككككككككمحيككة اثن

ك هبا املشالهمجن ميكه أتويب ها، واجلم  صكككككحيحة، ال ميكه أتويبها، يف حني أّن المواية اليت متسكككككّ
 ويرها ووني المواايا األرمى، واجلم  وني األحابيت وإ ماهلا كّبها أوىل مه رّب و ضها وب ض.

ولمج صكّخ لكان  )): ((ومل ية ا شيئا  ))يف رواية أيب الزوري السكاوقة  -رمحه هللا-قال أومج  مم
؛ أل ه ي يكه طالقه وهللا أ بم وي يمها  به استقامة، أي ي يمها شيًئا مستقيًما - ردي-م راه 

 .(2)((-إن صّحت-هلا  به سرة هللا وسرة رسمجله ه ا أوىل امل اين هب ه البهظة 
 املطلب الثاين : هل جتب املراجعة على املطلق للبدعة؟

يف أّن مه طّبق اممأتككه يف طهم جككام هككا فيككه، أ ككه  -رمحهم هللا-ال رالف وني أهككل ال بم
 .(3)يماج  اممأتهمربق لببد ة، وأ ه ال جيب  بيه أن 

 وارتبهمجا فيمه طبق اممأته يف احليض هل جتب  بيه املماج ة أو ال؟  به قمجلني:
، و بيه م هب (4): جتب  بيه املماج ة، وه ا همج األصككككّخ  رد و ض احلرهيةالقول األول

 .-رمحهم هللا-(6)، وارتيار أيب ال باس القمطيب(5)املالكية

                                 
 . والثاين قمجب باللة القسم األول.133 /7إروا  الغبيل ( 1)

 .وه ا همج المججه الثاين  رد الشيخ األلباين رمحه هللا يف المجيخ، كما أسبهت.66 /15التمهيد ( 2)

 ))قال:  -هللارمحه –. إال أن القمطيب 329 /10، و ره  قل اوه قدامة يف املغ  150 /5االسكككككككت كار ( 3)
وقد ارتبف فيما إذا طبقها يف طهم مّس فيه، فاجلمهمجر  به أ ه ال جيرب  به المج ة، وقد شّ  و ضهم 

 .227 /4. املههم ((فقال: جيرب كما جيرب  بيها يف احليض

، 481 /3، فتخ القديم 19 /5صككككككككككككككّححه املمنيراين، واوه اهلمام، واوه جنيم. ا ظم: اهلداية م  البراية ( 4)
، و قل امليداين  ه كتاب التصكككككككككككككحيخ تصكككككككككككككحيخ المججمجب  ه و ض مشكككككككككككككايخ 422 /3البحم المائق 

 .38 /2احلرهية. ا ظم: البباب 

 .337 /1، جمجاهم ا كبيل 1218 /3،  يمجن افالس 8 /3املدو ة ( 5)

 .225 /4ا ظم: املههم ( 6)
= 
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ومكك هككب  (1)وال جتككب. وهكك ا قمجل  رككد احلرهيككة : تسككككككككككككككتحككّب لككه املماج ككةالقول الثاني 
 .-رمحهم هللا-(3)، واحلراوبة(2)الشاف ية

ُرْةُه )): -رضكككككي هللا  رهما-: ارتالفهم يف األمم المجارب يف حديت اوه  ممسبببب الخالف

ٍَتَّى َتْعُهَة  .(4). هل همج  به ا جياب، أو االستحباب(( مْ ُية ِجْعَها 
 :األدلة

 :ولأدلة أصحاب القول األ
أ ه طبق اممأته وهي حائض  به  هد  -رضكككككككككي هللا  رهما  - ه  بد هللا وه  مم -1

 ه ذلك، فقال رسككككمجل هللا  ، فسكككك،ل  مم وه اخلراب رسككككمجل هللا رسككككمجل هللا 
:((   ُرْةُه  مْ ُية ِجْعهاذ ُثمَّ ْلُيْ سََََِْكها ٍتَّى َتْعُهَةذ ُثمَّ َتحيُض ُثمَّ َتعُهُةذ ُثمَّ إن

ُدذ وإن شَاء ط ََّق  مْبَل أْن َيَ سَّذ  ِتْ ك  لِعدَُّة  لَّ  أَرَة  هلل أْن ُتعم ََّق  شَاء أْرسََكم َبعْ  

 .(5). متهق  بيه((لا  لن َساُء

 .(6)أمم حملماج ة، فيحمل  به المججمجب  مال حبقيقة األمم : أّن الريب واحلجة منه

ومف  أ مه وهمج ال دب، : أّن املماج ة واجبة رف ا لبم صككككككية حلقدر املمكه من املعقول -2
 .(7)وبف ا لضمر ترمجيل ال دب  به املمأب

 

                                 
 .38 /2دوري م  البباب ، كتاب الق149 /3، ودائ  الصرائ  379 /2تتصم ارتالف ال بما  ( 1)

 .4 /8، روضة الرالبني 484 /8، ال زيز 79 /10البيان لب مماين ( 2)

 .168، زاب املستقر  ص 450 /8، ا  صاف 4/428الكايف الوه قدامة ( 3)

وقد صككككككمجر و ضككككككهم سككككككبب اخلالف يف هل األمم حألمم حلشككككككي  أمم أو ال؟ وه ا نري صككككككحيخ كما ذكم ( 4)
. 9/432. فتخ الباري ((فمه مثل هب ا احلديت هل ه املسككككككككككككك،لة فهمج نال  )): -ه هللارمح-احلاف  اوه حجم

وفيه حبت قّيم وحتقيق يف تبك املسكك،لة األصككمجلية مبّشصككه: أن املسكك،لة مهموضككة فيمه ليس أممه الزما لبثاين، 
 ا لبثاين. فإن كان أممه الزما هلما كان امل،ممجر حألمم حلشي  جممّب مبّب   ه اشمم، فيكمجن الزم

 سبق  مجيه يف املس،لة الساوقة.( 5)

 . 5/19، البراية 3/422، البحم المائق 15/66، التمهيد 2/736ا ظم: ا شماف لبقاضي  بد المجهاب ( 6)

 .103 /5،  ارضة األحمجذي 837 /2، وا ظم: امل مج ة 481 /3اهلداية لبممنيراين م  فتخ القديم ( 7)
= 
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 :القول الثانيأصحاب  أدلة 
 محل األمم المجارب يف احلديت  به الردب، وذلك ملا يبي: -1

 .(1): أّن اوتدا  الركاح ليس ومجاجب، فمه حب أوىل املماج ةأوال
س م  الهارق، فإن اوتدا  : أب ه قياس يف مقاوبة الرا، فهمج فاسد، وأب ه قياويناقش هذا

 الركاح، ليس فيه حّق لغريه وال إضمار، خبالف املرّبق يف احليض.
-: قياس الرالق يف احليض  به الرالق يف طهم جام ها فيه، قال املمجفق اوه قدامةاثنيا
ولرا: أ ه طالق ال يمته  حلمج ة، فبم جتب  بيه المج ة فيه، كالرالق يف طهم مسككككها ))رمحه هللا: 

 .(2)((يه، فإهنم أه مجا  به أن المج ة ال جتب، حكاه اوه  بد الرب  ه هي  ال بما ف
: أبن ال بة يف إجياب املماج ة لبمرّبق يف احليض، أن فيه ترمجياًل لب دب؛ ألهنا وجياب عنه

 .(3)ال ت تّد وتبك احليضة، وه ا م دوما يف املرّبق يف طهم جام ها فيه فافمقا
 :الترجيح
مئه إليه الرهس، أن أس د الراس يف املسائل اخلالفية، مه كان متمّسكا وظمجاهم وال ي تر

الرصكككككككككككمجص المجاربب، و به ه ا فما ذهب إليه أصكككككككككككحاب القمجل األول مه وجمجب املماج ة، همج 
 الصحيخ؛ لتمّسكهم وظاهم األمم وهمج المججمجب، وال صارف صحيخ له ههرا.

بف  القمجل ومججمجب المج ة  به املرّبق يف  -رضكككي هللا  رهم-ولمج صكككّخ  ه أحٍد مه السكككّ
ونّي ال ككدب اليت يرّبق هلككا  طهم جككام هككا فيككه، لكككان هكك ا القمجل أرجخ وأصككككككككككككككمجب؛ فككإّن الريب 

 الرسا ، وليس الرالق يف طهٍم جام  فيه مرها.

                                 
 .10/80ا ظم: البيان لب مماين ( 1)

 .329 /10املغ  ( 2)

وهني  ه الرالق يف احليض؛ ألهنا ال تسككككككككككتقبل  )): -رمحه هللا–. قال أومج  مم 837 /2ا ظم: امل مج ة ( 3)
ه ه  -رمحه هللا–. قد هقش الهردالوي 151 /5. االسكككككككككككت كار ((اجلميعال دب يف تبك احليضكككككككككككة  رد 

 وما و دها. 94 /4املس،لة مراقشة  بمية جّيدب يف  هت يب املسالك 
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–فإن ي يمججد قائل، وصككككككككككككككّخ ا هاع ال ي ذكمه احلاف  اوه  بد الرب و قبه  ره اوه قدامة 
ي القمجل ومججمجب المج ة  به املرّبق يف احليض صكككحيًحا، والمججمجب  به املرّبق يف وق -رمحهما هللا

 الرهم ال ي جام  فيه مصموفًا ح هاع. وهللا ت اىل أ بم، وهمج املمجّفق لبّصمجاب.
 املطلب الثالث: لزوم الطالق الثال  بلفظ واحد

ق، أ ت طالق"، أو إذا قال المجل الممأته " أ ت طالق  الًث"، أو "أ ت طالق، أ ت طال
" أ ت طالق وطالق وطالق"، وقصكككككككد و لك  ال  تربيقاا، فهل يق   بيها  ال  طبقاا أو 

 طبقة واحدب أو ال يق  شي  مرها؟
إىل أن الرالق يف ه ه الصكككككككككككمجر يق   به  -رمحهم هللا–ذهب هاهري السكككككككككككبف واخلبف 

د  حىت تركخ ز  وجككا نريه، و به هكك ا مكك اهككب األئمككة املمأب  الًث، وتِب ني  مرككه فال حتككّل لككه مه وِك ككْ
 .-رمحهم هللا-(2)، وارتيار أيب ال باس القمطيب(1)األرو ة 

 واستدلمجا  به ذلك أببلة مرها:
 طّبق (4)، أّن ركا ة وه  بد يزيد(3) ه هف  وه  جري وه  بد يزيد وه ركا ة -1

                                 
، 468 /3، فتخ القكككديم 37 /2، كتكككاب القكككدوري م  الببكككاب 59 /3ا ظم: شككككككككككككككمح م كككاين اشًثر ( 1)

، روضة 348 /2، وبغة السالك 252، القمجا ني الهقهية ص 737 /2ا شماف لبقاضي  بد المجهاب 
مرتهه  ،430 /4، الكايف الوه قدامة 212 /8، ا فصكككككككككككككككاح 409 /3، مغ  احملتاج 9 /8الرالبني 
 . 234 /4ا راباا 

وما و دها. واملشالهمجن يف املسككككك،لة هم طائهتان: أوالمها تقمجل أبهنا تق  واحدب،  237 /4ا ظم: املههم ( 2)
وهمج قمجل طاووس وو ض أهل الظاهم، واألرمى تقمجل: ال يبزم مره شكككككككي ، وهمج قمجل مقاتل واملشكككككككهمجر 

، املرتقه لبباجي 727 /2: ا شكككماف لبقاضكككي  ه احلجاج وه أرطاب. كما يف املصكككدر السكككاوق، وا ظم
. والقمجل أبن الثال  تق  واحدب همج ارتيار شككككيخ ا سككككالم اوه تيمية 469 /3، فتخ القديم 184 /5

، إنا ة 39- 30 /3، إ الم املمجق ني 9 /33ا ظم: جمممجع الهتاوى  -رمحهما هللا–وتبيم ه اوه القيم 
 . 374-314 /1البههان مه مصايد الشيران 

همج هف  وه  جري وه  بد يزيد وه املربب وه  بد مراف القمشي، اوه أري ركا ة. سكه املديرة. ذكمه البغمجي واوه ( 3)
 .6/322، ا صاوة 4/528حبان يف الصحاوة. ا ظم: أسد الغاوة 

الراس. ماا  همج ركا ة وه  بد يزيد وه هاشم وه املربب وه  بد مراف املربيب. أسبم قبل فتخ مكة. وهمج مه أشدّ ( 4)
= 
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َّ  (1)اممأته سككككككككككككككهيمة ِدًب، فقال و لك، وقال: وهللا ما أِ  ألبتة، ف،ْربِكِم الرَّيب  ِرْبا  إالَّ ِواح 
و هلل َرا أمَرْدَت إلَّا و ٍَدًة؟  قال ُركاَنُن: و هلل را أَرْدُت إلَّا و ٍَدًةذ  مَةدََّ ا )): رسمجل هللا 

ْيِ  رسََََول  هلل   ثالثن يف زري هث ان        إل َينم يف َزَرِي ُهَ َةذ و ل ثاِن َها  ل أرمجككه  ((ذ  ع َّقم
 .(2)األرو ة إال الرسائي

حبَّف ركا ة  به أ ه ي يقصككككككككككككككد إال  : أّن الريب  سههههههههههتدالل من هذا احلديثوجه اال
 واحدب، ولمج كان الرالق الثال  وبه  واحد نري الزم ملا كان الستحالفه م ىن.

قال: طبق و ض  حئي اممأته ألًها، فا ربق ورمجه   (3)ما رواه  بابب وه الصكككككككككككامت -2
أحه طّبق أمرا ألًها، فهل له مه تمج؟ ، فقالمجا: اي رسككككمجل هللا! إن إىل رسككككمجل هللا 

ْنُ  ِبَث ماث  َه مى غمْيِة             ))فقكككال:  َنْت ِر َبا ًجاذ  لمُ  َرْبَة َعْل  َباُكْم لمْم َيتَِّق  هلل  َيْج إنَّ أ

ِق ِ       َعن  َوِتسََََُْعوَن إثٌم يف ُهُن َئن  َوسَََََْب ِ ا نَِّنذ َوِتسََََُْع . أرمجككه  بككد المزاق (( لسََََُّ
 .(4)والدارقر 

                                 
، ا صاوة 1/189حملديرة يف رالفة م اوية سرة ا رتني وأرو ني. وقيل: يف رالفة  ثمان. ا ظم: هت يب األتا  والبغاا 

2/413. 

 .8/194، ا صاوة 6/156هي سهيمة ورت  مري املز ية، اممأب ركا ة وه  بد يزيد املربيب. ا ظم: أسد الغاوة  ( 1)

، والممككك ي يف الرالق، حب يف 455 /2(، 2206الرالق، حب يف البتكككة، )أرمجكككه أومج باوب، يف ( 2)
( 2051، واوه مكاجكة يف الرالق، حب طالق البتكة، )106 /5(، 1177المجكل يربق اممأتكه البتكة، )

وه ا أصككككككككككككخ مه حديت اوه جميج أن ركا ة طبق اممأته  الًث؛ ألهنم أهل  )). قال أومج باوب: 516 /2
ه ا حديت ال   مفه إال مه ه ا المججه، وسككككك،لت حممدا  ه  )).  وقال أومج  يسكككككه: ((ويته وهم أ بم وه

. ((هك ا احلكديكت فقكال: فيكه اضككككككككككككككرماب، ويموى  ه  كممكة  ه اوه  بكاس أن رككا كة طبق اممأتكه  الًث
 . 139 /7واحلديت ضّ هه األلباين يف ا روا  

فهم وه قيس وه   ببة األ صاري اخلزرجي، أومج المجليد. همج الصحايب اجلبيل  بابب وه الصامت وه قيس وه أصمم وه ( 3)
شهد ودرًا. وكان أحد الرقبا  حل قبة. وشهد املشاهد كبها و د ودر. وهمج أول مه و  قضا  فبسرني. ماا حلممبة 

، ا صاوة 3/56سرة أرو  و ال ني. وقيل: وبيت املقدس. وقيل:  اش إىل سرة مخس وأرو ني. ا ظم: أسد الغاوة 
3/505. 

، سككككككككككككككره الكككدارقر ، يف 393 /6(، 11339أرمجكككه  بكككد المزاق يف الرالق، حب املربق  الًث، )( 4)
= 
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اذ ًبْةَض ُ َعَجأْو سإِ ْجثالثا يف َر ُ َتأمَة ْر َق َّطم ْد م لإُجَةِب َ إي  أِت ُةَ ُه كاَنال: ق  ه أ س  -3

((اَ ُهَنْيَب َقةَّ مَو
 .(1)أرمجه  بد المزاق ونريه 

 قال:   أنَّ َرُجً ا َبعَّاًلا كاَن ِباْلَ ديَنِنذ ط ََّق  ْرَةأمَتُ  أْلًفاذ  مُةِ َم إىل ُهَ َةذ            (2) ه زيد وه وهب -4

((إنَّ ا ُكْنُت أمْلَعُبذ  مَع ما ُهَ ُة َرْأَسُ  ِبالدُّرَِّةذ َو مةَّق َبْيَنُهَ ا
 .(3)أرمجه  بد المزاق ونريه 

؟ ًنائَ أت  رِ َة ْر ُتقْ  َّ  طم: إن اَلقم  م اَنث َ ى ُهإلم ٌلجُ جاء رَ قال:  (4) ه م اوية وه أيب حيىي -5

(( ٌنَوْدُه وَنُعْسِتن َوَعْبَسذ َوكمْي مها َهُرة َحثالث ُت ))  ال:
 .(5)أرمجه اوه أيب شيبة 

إن   طم َّْقُت  ْرَةأمِت  أْلًفا؟  ال:  قال: جا  رجل إىل  بي فقال:  (6) ه حبيب وه أيب ًثوت -6

((باَنْت ِرْنكم بث ماثذ و ْ ِسْم َساِئَةُ يَّ َبْيَي ِنساِئكم ))
 .(7)أرمجه اوه أيب شيبة والبيهقي 

                                 
 . ((رواته جمهمجلمجن وض ها  كبهم إال شيشرا واوه  بد الباقي )). قال الدار قر  : 5/36الرالق، 

بة يف الرالق، ، واوه أيب شككككككككككككككي6/395(، 11345أرمجه  بد المزاق يف الرالق، حب املربق  الًث، )( 1)
، 6/369(، 17972حب مه كمه أن يربق المجكككل اممأتكككه  الًث يف مق كككد واحكككد وأجكككاز ذلكككك  بيكككه، )
 .7/334والبيهقي يف الرالق، حب ما جا  يف إمضا  الرالق الثال  وإن كه جمممج اا 

 يمه،  قةا جبيلا، ي يصْب مسبما وي همج زيد وه وهب اجله ، أومج سبيمان الكمجيف، تضمم، كان يف  هد رسمجل هللا ( 2)
، تقميب الته يب 2/534مه قال: يف حديثه ربلا. ماا و د الثما ني. وقيل: سرة ست وتس ني. ا ظم: ا صاوة 

 .225ص

، واوه أيب شكككيبة يف الرالق، 393 /6(، 11339أرمجه  بد المزاق يف الرالق، حب املربق  الًث، )( 3)
، والبه  له، والبيهقي يف 6/371(، 17983لها يف قمجل واحد، )حب يف المجل يربق اممأته مائة أو أ

 .7/334الكربى، حب ما جا  يف إمضا  الرالق الثال  وإن كه جمممج اا 

 .7/468ذكمه اوه حبان يف الثقاا، وقال: يموي املماسيل، روى  ره حيىي وه ومقان. ا ظم: الثقاا الوه حبان  ( 4)

(، 17987، حب يف المجل يربق اممأته مائة أو ألها يف قمجل واحد، )أرمجه اوه أيب شكككككيبة يف الرالق( 5)
6/ 372. 

همج أومج حيىي حبيب وه أيب ًثوت قيس، وقيل: هرد وه بيرار األسدي ممجالهم،  قة فقيه جبيل، وكان كثري ا رسال  (6)
 .150، تقميب الته يب ص5/290والتدليس. ماا سرة تس   شمب ومائة. ا ظم: سري أ الم الربال  

، والبيهقي يف الرالق، حب ما جا  يف 6/371(، 17984أرمجه اوه أيب شيبة يف املمجض  الساوق، )( 7)
 .335 /7إمضا  الرالق الثال .. 

= 
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  َ ِعسََِْتَو ًنَعسََْت  ِتأمَة ْر ُتْق َّ  طم قال: إن  ٌلُجأتاه َرقال:   مجب  ه  بد هللا وه مسككككك -7

و  أر ُد ْدقم لم ))ه يك.  ال:  قال هبد  هلل:      رتْ ُةٍَ ْدا  الو  لك؟  ال:  الو :  م      َ ؟  ال:  م ًةةََّر

((هدو ٌن يَُّ ذ وسائُةاث بث م كمْنِر ذ بانْتكمْي مو  َهُقْبُي أْن
 .(1)يبةأرمجه اوه أيب ش 

ى صَََََه ْدقما  مثالًث ُ َتأمَة ْر َق َّطم ْيَر ))قال:  -رضككككككككككككككي هللا  رهما– ه  بد هللا وه  مم  -8

((ُ ُتأمَة ْر ُ ْنِر ْتذ وباَنُ بََّر
 .(2)أرمجه  بد المزاق واوه أيب شيبة 

ئ ِل  ْه ِرج ٍل طبَِّق اْممِأِِته   الًث يف جِمْب ٍس وا  (3) ه  ممان وه احلصككني -9 ٍد، أ ّه سكك  ح 
ٍَب َةِب َمأِث ))قال:  ((ُ ُتأم   رَةْي مَه ْتَرُة ذ و

 .(4)أرمجه اوه أيب شيبة 

ٍل طبَِّق اممأِته مائة؟ فقال:   ه املغريب وه شكككككككككككككك بة  -10 ئ ِل  ه رج    اٌثث م  ))أ ه سكككككككككككككك 

((ٌلْض م وَنُعْسوِت ٌنَعْب ذ وَسها ه ْيَنْرة َحُي
 .(5)أرمجه اوه أيب شيبة والبيهقي 

 بهاذ ثمَّ  َلخُ ْديَ  أْن َلبْ ا  مثالثً  ُ تَ أمَة ْر ٌلجُ ق َرط َّقكال:  (6)إايس وه البكري ه حممكد وه  -11

هباس  ل ذ  سََأل أبا  ةيةة و بَي أسََأُل ُ َعَر ُتْبَ  ذ  َذِتْفَتسََْهاذ  جاء َيَحِكْنَي   ل  أْنَدَب

ا ا     إيَّ اِ  م  ا كان طم  كذ  ال: إنَّ ا غرَيزوجً  َحِكْنى َتها ٍتَّ َحِكْنى أن َتَةا َنهي يلك؟  قاال: لم   

                                 
(، 17980أرمجه اوه أيب شكككككيبة يف الرالق، حب يف المجل يربق اممأته مائة أو ألها يف قمجل واحد، )( 1)

 وما و دها. 370 /6

، واوه أيب شككككككككيبة يف الرالق، 395 /6( 11344ق يف الرالق، حب املربق  الًث، )أرمجه  بد المزا( 2)
 .369 /6( 17974حب مه كمه أن يربق المجل اممأته  الًث يف مق د واحد وأجاز ذلك  بيه، )

اية همج أومج جن ِْيم  ممان وه احلصني وه  بيد وه ربف اخلزا ي. أسبم  ام ريرب، ونزا  دب نزواا، وكان صاحب ر ( 3)
مائة ومثا مجن حديثا.  زل البصمب، وكان قاضيها، استقضاه  بد هللا وه  رزا ة يمجم الهتخ. روي له  ه رسمجل هللا 

 .4/584، ا صاوة 2/350 امم أايما مث است هاه ف، هاه. تمجيف هبا سرة  رتني ومخسني. ا ظم: هت يب األتا  والبغاا 

 .369 /6( 17970)أرمجه اوه أيب شيبة يف املمجض  الساوق، ( 4)

(، 17988أرمجه اوه أيب شكككككيبة يف الرالق، حب يف المجل يربق اممأته مائة أو ألها يف قمجل واحد، )( 5)
 /7، والبيهقي يف الرالق، حب مككا جككا  يف إمضككككككككككككككككا  الرالق الثال  وإن كه جمممج ككاا 372 /6

336. 

. ووهم مه ذكمه يف الصحاوة. ا ظم: تقميب الته يب همج حممد وه إايس وه البكري البيثي، املدين،  قة. مه الثالثة( 6)
 .469ص

= 
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ٍِ َو ((لإضَََْ  م ْيِر كملم  ا كانَ رَ  كمِديَ  ْيِر َت ْ سََََْرذ  قال  بي هباس: أم  ًةَد 
أرمجه ا مام مالك  

 .(1)والبيهقي

 ه س يد وه جبري قال: جا  ِرج لا إىل اوه  باس، فقال: إيّن  طِبَّْقت  اْممِِأيت ألًها أو  -12
(( ًوُز هلل ُ  اِتسيَ   ِبها َتْذبَ  تَّ ٌرْزِو يَُّ ُةوسََََاِئبثالثذ  كمنْ ِر ْتانَ بَ  ))مائة؟ قال: 

أرمجه  
 .(2)ا مام مالك ونريه

سأل هبد  هلل بي ه ةو بي  لعاص هي رجل ط ق   قال:  (3) ه  را  وه يسككار -13 جاء رجل ي

 رةأت  ثالثا  بل أن ميسََهاذ  ال هعاء:  ق ت: إ ا طالق  لبكة و ٍدةذ  قال ل  هبد  هلل 

ها ٍتى تنكح             بي ه ةو بي  ل ثن حتة ر هاذ و لثال ٍدة تبين نت  اصذ  لو  عاص: إ ا أ

((زوًجا غريه
 .(4)أرمجه ا مام مالك ونريه 

 :واالستدالل  ذه اآلاثر من وجه 
أه مجا  به أّن الثال  وبه  واحد يق   الًث، فه ه  ًثر  ه  : أّن الصككككككككككككككحاوة األول

 .(5)ال ، وال يك ْ ِمف  هلم تالفا فكان إها اأفتمجا وبزوم الث  ها ة مه أصحاب رسمجل هللا 

                                 
، والبيهقي يف الرالق، حب 2/115(، 1233أرمجه ا مام مالك يف الرالق، حب طالق البكم، ) (1)

  .7/335ما جا  يف إمضا  الرالق الثال  وإن كه جمممج اا، 

، واوه أيب شككككككككككككككيبكة 2/98(، 1192أرمجككه ا مككام مككالككك والنككا يف الرالق، حب مككا جككا  يف البتككة، )( 2)
يف الرالق، حب يف المجكككل يربق اممأتكككه مكككائكككة أو ألهكككا يف قمجل واحكككد،  -ممجصككككككككككككككمجال–والسككككككككككككككيكككاق لكككه 

(17986 ،)6/372. 

، أرمج -رضي هللا  رها–همج أومج حممد  را  وه يسار اهلال ، املدين، ممجىل ميممج ة ورت احلار  اهلاللية أّم املنمرني ( 3)
مه كبار التاو ني، ت  اوه مس مجب وأيب وه ك ب، و بد هللا وه سالم، وأح أيمجب، واوه  مم،  سبيمان وه يسار. وهمج

واوه  باس، واوه  ممو وه ال اص ونريهم، و ره أومج سبمة وه  بد الممحه، و ممو وه بيرار، ونريمها. تمجيف سرة  ال  
 .4/488، سري أ الم الربال  1/308اا ومائة، وقيل: أرو  وتس ني وصححه الرمجوي. ا ظم: هت يب األتا  والبغ

، والبيهقي يف الرالق، حب 115 /2(، 1234أرمجه ا مام مالك يف الرالق، حب طالق البكم، )( 4)
 .335 /7ما جا  يف إمضا  الرالق الثال  وإن كه جمممج اا، 

 .7 /5، االست كار 185 /5ا ظم: املرتقه لبباجي ( 5)
= 
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بف، فإّن ه ا القمجل منيَّد أب ه الثاين : أ ه لمج سككبّ م وجمجب اخلالف يف ه ه املسكك،لة  ه السككّ
، ومرهم  ال ة مه اخلبها  الماشككككككككديه املهديني، امل،ممجر حقتها   ًثرهم، قمجل ههمجر الصككككككككحاوة 

 واألر  وسرتهم.
ولمج صككككّخ  ه اوه  باس ما ذكمه طاووس، وذلك ال يصككككّخ؛  )) :-رمحه هللا-قال أومج  مم

حاوة أجّل  لمواية الثقاا اجلّبة  ه اوه  باس رالفه، ما كان قمجله حّجة  به مه همج مه الصككككككككككككككّ
 .(1)((وأ بم مره، وهم:  مم و ثمان واوه مس مجب واوه  مم و ممان وه حصني ونريهم

 :وأما استدالهلم ابملعقول
 .(2)مه ميبكه فمججب أن يبزمه، أصل ذلك إذا أوق ه مهمَّقًا أن ه ا الرالق أوق ه -1
أن كمجن الرالق الثال  وبه  واحد مرهياا  ره، ال مير   همجذ حكمه؛ ألن هللا ت اىل  -2

قد ج ل الظهار مركما مه القمجل وزورا، وحكم م  ذلك وصككككككككككككككحة وقمج ه، فكمج ه 
 .(3) اصيا ال مير  لزوم حكمه
 ه طاووس  ه  (4): ما رواه ا مام مسبم يف صحيحهووأقوى ما مسك به املخالفون ه

ََوِل  هلل  ))قال:  -رضككككككككي هللا  رهما–اوه  باس  ََََنَتْيِي ِرْي  كان  لعَّ ماُق ه ى ههِد َرس وأب  بكة وس

َََْتْعَج و  يف أْر ٍَِدًةذ  قال هَ ُة بُي  خلمعَّاِب: إنَّ  لنَّاَس  ِد  س ةإ  مْد كماَنْت ُلْم ِخ ما مِن ُهَ َةذ طم ماُق  لثَّ ماِث و 

 .(( ي  أناٌةذ   مْو أْرَضْيَناُه ه مْيِهْم!  مأمْرَضاُه َه مْيِهْم
 :(5)وقد أجيب عن هذا احلديث هجوبة

 مه جهة ا سراب :أوال

                                 
 .9 /5االست كار ( 1)

 .334 /10، املغ  185 /5، املرتقه لبباجي 639 /2ا شماف لبقاضي  ا ظم:( 2)

 .387 /1، أحكام القم ن لبجصاص 55 /3ا ظم: شمح م اين اشًثر ( 3)

 .312 /10(، 3658يف الرالق، حب طالق الثال ، )( 4)

ت فْبرياج  يف مثا ية أجمجوة  ه ه ا احلدي -رمحه هللا–ذكم الشيخ حممد اخلضم اوه ماايح الشرقيري ( 5)
 .32-22كتاوه: لزوم طالق الثال  بف ة مبا ال يستري  ال اي بف ه ص 

= 
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وقد رالهه نريه مه أجال   -رضكككككككككي هللا  رهما–فه ا األ م رواه طاووس،  ه اوه  باس 
 ره أ ه كان يهيت أبن الثال  وبه  واحد  ال .  فمووا -رضككي هللا  رهما-أصككحاب اوه  باس

وما رواه اجلما ة أوىل مه رواية المجاحد. وه ا املسككككبك همج ال ي سككككبكه حاف  املغمب أومج  مم 
 .(1)-رمحه هللا ت اىل-اوه  بد الرب 
 : مه جهة املنت:اثنيا
 ترّمق الت،ويل إىل ه ا األ م. -1

 يه أتويالن: أحدمها: ما قاله و ض البغدابيني: إنّ ول بمائرا ف )): -رمحه هللا–قال القمطيب 
م راه ا  كار  به مه امج  ه سكككككككرة الرالق إبيقاع الثال ، وا ربار  ه تسكككككككاهل الراس يف 
تالهة السككككككككرة يف الزمان املت،رم  ه ال صككككككككميه السككككككككاوقني، فك، ه قال: كان الرالق املمجق  اشن 

ان الشجاع اشن جباه يف  صم الصحاوة،  وكان  الًث يف ذيرك ال صميه واحدب، كما يقال: ك
وًث يهما: قال نري البغدابيني:  .(2)الكممي اشن خبيال يف ذلك المجقت، فيهيد تغري احلال حلراس

املماب و لك احلديت مه تكمر الرالق مره، فقال: أ ت طالق، أ ت طالق، أ ت طالق، فإهنا 
ا ت واحدب، وصكككككككار الراس و د ذلك حيمبمجهنا كا ت  ردهم حمممجلة يف القدم  به الت،كيد، فك

:   به التجديد، ف،لزممجا ذلك ملا ظهم قصككدهم إليه. ويشككهد وصككحة ه ا الت،ويل قمجل  مم 
وقد أتوله نري  بمائرا  به أن ذلك كان  .(3)أهب  إن الراس قد اسككككت جبمجا يف أمم كا ت هلم فيه

... وأودى وني املدرمجل هبا ونريها فمقا،  بيه حديت أيب باوب يف املربقة قبل الدرمجل، كما بلّ 
فقال: إمنا ج بمجه يف نري املدرمجل هبا واحدب؛ ألهنا تبني هبا، وك،ن هنال  أشككككككككككككككاروا إىل أن قمجله 

ا املتصككككل جممى و  لغري املدرمجل هبا: أ ت طالق قد أحهنا، ووقي قمجله  الًث ي يصككككابف حمال، ف،جمِ 
طالق  الًث، كالم واحد متصككل نري مرهصككل، ومه املرهصككل، وه ا ليس وشككي ؛ فإن قمجله: أ ت 

                                 
وما و دها. وقد وصككككف رمحه هللا رواية طاووس أبهنا وهم ونب  ي ي مّ ج  بيها  7 /5ا ظم: االسككككت كار ( 1)

 أحد مه فقها  األمصار ححلجاز وال ماق واملغمب واملشمق والشام.

 ، 185 /5لباجي  ه احلديت كما يف املرتقه وه ا أيضا جمجاب ا( 2)

، و قل الشكككككموي   ه السكككككبكي 313 /10وقد رجخ ه ا الت،ويل الرمجوي يف شكككككمح الرمجوي  به مسكككككبم ( 3)
 . 409 /3قمجله: إ ه أحسه حمامل احلديت. مغ  احملتاج 

= 
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احملال البني إ را  الشكككككككي  حكم  قيضكككككككه، وإلغا  و ض الكالم المجاحد، وأشكككككككبه ه ه الت،ويالا 
 .(1)((الثاين  به ما قمرهه

 مرسمجل ح هاع. -رضي هللا  رهما–أن حديت اوه  باس   -2
وق  يف ه ه املسكككككككككككككك،لة  ظري ما  ويف اجلمبة فال ي )): -رمحه هللا–قال احلاف  اوه حجم 

وأيب وكم وصدر  وق  يف مس،لة املت ة سمجا ، أ   قمجل جاوم: إهنا كا ت ته ل يف  هد الريب 
، فالماجخ يف املمجضكككككككك ني حتممي املت ة، وإيقاع (2)مه رالفة  مم، قال: مث هناه  مم  رها فا تهيرا

ه  أّن أحكككدا يف  هكككد  مم ، وال حيلإلمجههاع الههذي انعقههد يف عهههد عمر على  لههكالثال  
رالهه يف واحدب مرهما، وقد بّل إها هم  به وجمجب هسكككككخ، وإن كان رهي  ه و ضكككككهم قبل 
ذلك حىت ظهم جلمي هم يف  هد  مم، فاملشالف و د ه ا ا هاع مراو  له، واجلمهمجر  به 

 .(3)(( دم ا تبار مه أحد  اخلالف و د االتهاق
 

 اناملطلب الرابع: وقوع طالق السكر 
يف أن مه طبق اممأته وهمج  اقل حل  تتار أن  –رمحهم هللا –ال رالف وني أهل ال بم 

 .(4)طالقه الزم له
 وأما السكمان ال ي تراول املسكم احلمام، فهل يق  طالقه أو ال؟

                                 
اوه  باس، سككككككككككككككتة أوجه  ورال االحتجاج حبديت  -رمحه هللا–. وقد ذكم القمطيب 243 /4املههم ( 1)

 وامل كمجر سابسها.

 وما و دها. 186 /9(، وال ي و ده، 3402) ... أرمجه مسبم يف الركاح، حب  كاح املت ة( 2)

 .453 /9فتخ الباري ( 3)

 .3/1437ا ظم: وداية افتهد ( 4)
= 
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إىل أّن طالقككه يق ، و به هكك ا مكك اهككب األئمككة  –رمحهم هللا –ذهككب ههمجر أهككل ال بم 
 .-رمحهم هللا– (2)لقمطيب، وارتاره ا(1)األرو ة

 واستدلمجا  به ذلك أببلة مرها:
  :قمجلكككككككه ت كككككككاىل -1                           

    :(43سمجرب الرسا  )اشية. 

كم، والرهي : أّن هللا ت اىل هناهم  ه وجه االسههههتدالل من اآلية قمحن الصكككككالب حال السكككككّ
 .(3)يقتضي التكبيف، واملكبَّف يصخُّ مره ا  شا اا

ذ  ُلُجها  لةَُّبشَََةَي ِةْ َب   ْلِ  شََاَرَت سََْ اِبعََّب ْل َيْب َةَ ُه أنَّ: (4) ه  مجر وه زيد الديبي -2

ذىذ وإي   ذى   َ  َبإي  شَََِة ُ مثان ؛  هنَّ    ُهَد ِ ْجَت ى أْنَةأب  طالب: نَ   ُيْب  ُِّ  قال ل  هَ   

 .(5). أرمجه ا مام مالك((مثان  ِةْ َب   ْلِ  ُةَ ُه َد مَج م  ْ َتَةى ذ أو ك ا  ال

                                 
، القمجا ني 840 /2، امل مج ة 39 /2، البباب 489 /3، فتخ القديم 158 /3ا ظم: ودائ  الصككككككككككككككرائ  ( 1)

، الرجم 62 /8، روضة الرالبني 69 /10، البيان لب مماين 351 /2، وبغة السالك 253الهقهية ص 
 .433 /8، ا  صاف 233 /7، املبدع 346 /10، املغ  480 /7المجهاج 

، وو ض التاو ني، . واملشالهمجن يف املس،لة هم:  ثمان وه  هان، واوه  باس 251 /5ا ظم: املههم ( 2)
ا ة مه الهقها ، واسكككتحسكككره اوه  بد الرب، وارتاره شكككيخ ا سكككالم اوه تيمية وتبيم ه وأهل الظاهم وه

، 102 /33، جمممجع الهتاوى 254 /11، احملبه 216 /5. ا ظم: االست كار -رمحهم هللا–اوه القيم 
 .43 /4إ الم املمجق ني 

 .490 /3، وا ظم: فتخ القديم الوه اهلمام 114 /4البدر التمام ( 3)

 .135 ِكمْجر وه زيد الّديبي، املدين،  قة، مه السابسة. ماا سرة مخس و ال ني. ا ظم: تقميب الته يب ص همج( 4)

هكك ا )): -رمحككه هللا–. قككال أومج  مم 351 /2(، 1615املمجطكك، يف األشككككككككككككككموككة، حب احلككد يف اخلمم، )( 5)
 كتاب حديت مرقر  مه رواية مالك، وقد روي متصككككككككككككككال مه حديت اوه  باس، ذكمه الرحاوي يف

، كما أرمجه 157 /3 لك يف شككككككككمح م اين اشًثر . قبت: وهمج ك9 /7. االسككككككككت كار ((أحكام القم ن
 /8، ووصككككككككححه ووافقه ال هيب، وأرمجه البيهقي يف السككككككككره الكربى، 375 /4احلاكم يف املسككككككككتدرن 

 .46 /8. واحلديت ض هه الشيخ األلباين يف ا روا  320
= 
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: أ ه إيقاع لبرالق مه مكبَّف نري م ْكِمٍه، صكككككككككككابف م ْبِكه ، فمججب أن من املعقول -3
 .(1)يق  كرالق الصاحي

حب التغبي  أّن السكككككككككككككككمان أبرل الهسكككككككككككككككاب  به  قبه إبرابته، فيبزم الرالق مه  -4
 .(2) بيه

 بليالن: - ردي–وقد متسك املشالهمجن أببلة أقمجاها 
، فقد اسكككككتدّل املشالهمجن هلم آبرم -رمحهم هللا–أحدمها: اشية السكككككاوقة يف بليل اجلمهمجر 

  اشية:        ،فقالمجا: إّن اشية بّلت  به أّن السكككككككككككككككمان ال ي بم ما يقمجل ،
 .(3)ال ي بم ما يقمجل ال يق  طالقه كافرمجنومه 

ََاِرً ا َرَم ))قال:   ه  بي وه أيب طالب  (4)وًث يهما: ما أرمجه الشكككككككيشان أصَََْبُت ش

ُسوِل  هلل   سوُل  هلل   َر شاِرً ا ُأْخَةىذ  أمَنْبُتُهَ ا َيْوًرا    يف َرْغَنمإ َيْوَم َبْدرإذ  ال: وأمْهعاِن  َر

َصاِئٌ  ِرْي َبِن     ِهْنَد َباِب َرُجلإ ِرَي ٍِْ َل َه مْيِهَ ا ِإْيِخًة  ِلأمبيَعُ ذ َوَرِع   صارذ َوأَنا ُأريُد أمْن أم   لمْن

ٍَْ َزُة ْبُي َهْبِد  ْلُ عَِّ ب َََْتعُ  ِبِ  َه مى َوليَ ِن  اِطَ نمذ َو َََْةُب يف يلك  لَبْيتذ  (5) مْيُنقاعذ  أمس َيش

                                 
 .347 /10املغ  ( 1)

 .1439 /3افتهد وداية ( 2)

 .115 /4، البدر التمام 255 /11ا ظم: احملبه ( 3)

، ومسككككككبم يف األشككككككموة، حب حتممي 59 /5(، 2375البشاري يف املسككككككاقاب، حب وي  احلرب والكأل، )( 4)
 ، والبه  لبج هي.143 /14(، 5099اخلمم...)

وأرمجه مه المضا ة.  ب اهلامشي،  ّم الريب همج محزب وه  بد املربب وه هاشم وه  بد مراف القمشي، أومج  مار ( 5)
أرض ْتهما  ك مِجيْكِبة ممجالب أيب هلب، وقميبه مه أّمه أيضا؛ ألّن أّم محزب هالة ورت أهيب وه  بد مراف وه زهمب ورت  ّم 

 ثة. وسرتني، وقيل: أبرو . وأسبم يف السرة الثا ية مه الب . ولد قبل الريب  مرة ورت وهب وه  بد مراف أم الريب 
وهاجم م ه. وشهد ودرًا، وأوبه يف ذلك، وقتل شيبة وه روي ة، وشارن يف قتل  تبة وه روي ة،  والزم  صم رسمجل هللا 

لمجا ً وأرسبه يف سميّة، فكان ذلك أول لمجا   قد يف ا سالم.  أو ال كس، وقتل ط يمة وه  دي، و قد له رسمجل هللا 
 مه شمجال سرة  ال  مه اهلجمب. ف اش بون الستني. ولّقبه الريب  واستشهد أبحد. قتبه وحشي، وذلك يف الرصف

أسد هللا، وتّاه سّيد الشهدا . ويقال: إ ه قتل أبحد قبل أْن يقتل أكثم مه  ال ني  هًسا. وبفه م   بد هللا وه جحش 
 .2/105، ا صاوة 1/528يف قرب واحٍد. ا ظم: أسد الغاوة 

= 
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َيا          لما  لمْت: أم قما َنٌن.  م َعُ   مْي َجبَّ       َر ِبالسَََََّْيِفذ  م ٍَْ َزُة  َ ا  َثاَر ِإلمْيِه ٍَْ َزُة ِل شََََُُّةِ،  لن َو ِءذ  م

ْسِنَ َتُهَ اذ َوَبقمَة َخَو ِصَةُ َ اذ ُثمَّ أمَخَذ ِرْي أْكَباِد ا. ُ ْ ُت الْبِي ِشهاب: َوِرَي  لسَّنام؟  ال:  مْد        أم

شهاب:  ا    ْسِنَ َتُهَ ا  مَذَ َب ِبهاذ  ال  بُي  ل ه  ٌّ:  َنظمْةُت ِإلمى رْنظمةإ أمْ ظمَعِن ذ  مأمَتْيُت َجبَّ أم

َعُ ذ                  َنِب َّ  هللم  ْقُت َر ْيٌدذ  اْنعم م َعُ  ز ُتُ   خلمَبَةذ  مبَةَج َوَر ثنذ  أمْخَبْة ٍار ْيُد بُي  ْنَدُه َز َوِه

ٍَْ َزُة َبَصَةُهذ و ال: َ ْل أمنْ  ٍَْ َزةم  مَتَغيَّظم َه مْي ذ  مَة مَم  ُتْم ِإلَّا َهبيٌد ِلآبائ ؟!  َةَجَم  دَخَل َه ى 

ٍَتَّى َخَةَج َهْنُهْمذ ويلك  مْبَل َتْحةيِم  ْلَبْ ِة َرسوُل  هلل   .((ُيقمْهِقُة 
: أّن ه ا القمجل لمج قاله نري سكككككككككككككمان لكان رّبب وكهما، فبم ينار  وجه االسهههههههههتدالل منه

 .(1)و لك محزب، فدّل  به أّن قمجل السكمان نري م ترب
: فقالمجا: إن شككككككككككككككمط التكبيف ال قل؛ إذ همج  بارب  ه اخلراب أبمم أو املعقولوأما من 

هني، وال يتمجّجه ذلك إىل مه ال يههمه، وال فمق وني زوال الشككككككمط مب صككككككية أو نريها؛ ودليل أّن 
مه كسككككككم سككككككاقيه جاز له أن يصككككككبي قا دا، ولمج ضككككككموت املمأب وررها فرهسككككككت، سككككككقرت  رها 

 .(2)سق  التكبيف الصالب، ولمج ضمب رأسه فجّه،
وال اهه ما هل ا القمجل مه القمجب، وأتيّدها حألصكككككككككل افم   بيه أّن شكككككككككمط التكبيف همج 
ال قل، فمه ال  قل له ال تكبيف  بيه، وقياس السكككككككككككككككمان  به افرمجن أوىل مه قياسككككككككككككككه  به 

 الصاحي. وهللا ت اىل أ بم.
 

 طالق؟ (3)هل التخيرياملطلب اخلامس: 
ممأته يف املصكككككككككككككككاحبة أو املهارقة، فارتارْا البقا  م  زوجها، فهل ه ا إذا ررّي الّمجل ا

 التشيري ي ترب طالقا مبجّمبه أو ال؟

                                 
 .117 /4مام ، البدر الت210 /5زاب امل اب ( 1)

 .348 /10املغ  ( 2)

ا  بيها حقاا لغريه))( 3) . حدوب اوه  مفة م  شككمح ((التشيري: ج ل الزوج إ شككا  الرالق  الًث حكًما أو  صككا
 .1/285المصاع 

= 
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ذهككب هككاهري أهككل ال بم إىل أّن التشيري ليس طالقكًكا مبجّمبه، و به هكك ا مكك هككب األئمككة 
 .-رمحهم هللا–(2)، وارتاره القمطيب (1)األرو ة 

 وكان مه احلجة هلم  به ذلك:
 اخَتْةناهذ  خّيةنا رسََوُل  هلل قالْت:  -رضككككككي هللا  رها–ته أم املنمرني  ائشككككككة ما رو  -1

 .(3). متهق  بيه((  ْم َيُعدَّه طالً ا

ََوُل  هلل وقمجهلا:  )): -رمحه هللا–قال القمطيب  :  اخَتْةناهذ   ْم َيُعدَّه طالً ا خّيةنا رسَ

مجى  به أّن املِشرّيِب إذا ارتارْا حجة جلمهمجر ال بما  مه السككككككككككككككبف واخلبف ونريهم وأئمة الهت
، ال واحدب، وال أكثم...وروي  ه  بي، وزيد وه ًثوت، واحلسككككككككككككككه،  زوجها أ ه ال يبزمه طالقا

والرّقاش  ه  (4)والبيت: أّن  هس اخليار طبقةا واحدبا حئرةا وإن ارتارْا ِزوِجها، وحكاه اخلرايب
 .(5) ((بيك، وه ا احلديت حجةا  بيهممالك، وال يصّخ  ره، وروي  ه روي ة حنمج ه يف التم

: أّن التشيري تمبيدا وني شككككككككككككككيكْئِكنْي، فبمج كان ارتيارها لزوجها طالقا الحّتدا، فدّل من املعقول -2
 .(6) به أّن ارتيارها لرهسها مب ىن الهماق، وارتيارها لزوجها مب ىن البقا  يف ال صمة

                                 
، املقدماا 2/880، امل مج ة 3/190، ودائ  الصككككككككككككككرائ  3/358ا ظم: أحكام القم ن لبجصكككككككككككككككاص ( 1)

، مسكككائل ا مام أمحد ومواية صكككاحل 3/377، مغ  احملتاج 10/97ماين ، البيان لب م1/587املمهداا 
 .10/391، املغ  1/445

. و قل اخلالف يف ذلك  ه و ض السككككككككككككككبف، ك بي وزيد وه ًثوت، واحلسككككككككككككككه 4/257ا ظم: املههم ( 2)
د. البصمي، أن  هس التشيري طبقة.  به ما حكاه القمطيب ونريه، وهمج رواية اوه مرصمجر  ه ا مام أمح

 .391 /10، املغ  1609 /4ا ظم: مسائل اوه مرصمجر الكمجسج 

، ومسكبم يف الرالق، حب 9/455(، 5262أرمجه البشاري يف الرالق، حب مه ررّي أزواجه...، )( 3)
 . والبه  ملسبم.10/321(، 3671ويان أّن  يري اممأته ال يكمجن طالقا إال حلرية، )

  .2/454أيب باوب ا ظم: م اي السره حباشية سره  (4)

 وما و دها. 4/257املههم ( 5)

 وما و دها. 9/456فتخ الباري ( 6)
= 
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 املطلب السادس: بيع األمة ال يوجب طالقا
ّيدها  به  رم، فهل يمججب وي ها طالقها مه إذا كا ت األ مة ذاا زوٍج، فبا ها سكككككككككككككك

 زوجها، أو ليس يمججب ذلك؟
ذهب  مجاّم أهل ال بم إىل أّن وي  األمة ذاا الزوج ال يمججب طالقها، وهمج م هب األئمة 

 .-رمحهم هللا–(2)، وارتيار القمطيب(1)األرو ة
 : أدلة هذا القول

: كان يف وميمب  ال  قضككككيَّاٍا: أراب أهب ها أْن قالتْ  -رضككككي هللا  رها– ه  ائشككككة  -1
ْشَتةيها وأمْهِتقيهاذ  ِهنَّ  ))، فقال: يبي مجها ويشككمطمجا وال ها ف كْما  ذلك لبريب   

ها.  ، قالْت: وِ تِكِقْت، ِفِشيكَِّمها رسككككككككككككككمجل هللا (( لَولماَء ِلَ ْي أمْهَتقَ  فارتارْا  ْهسككككككككككككككِ
فقال:  ْهدي لرا، ف كْما  ذلك لبريب قالْت: وكان الراس يتصكككككككككككككككدَّقمجِن  بيها وتك  

 .(3)أرمجه مسبم  ((ه مْيها صد ٌنذ و و لُكْم َ ِديٌَّنذ  ُك وُه))

ِرريَّ وميمِب و د البي  وال تق يف البقا  م  زوجها أو  : أّن الريب وجه االسههههههههههتدالل منه
فماقه، ولمج كان وي ها طالقًا ملا ررّيها رسمجل هللا 

(4). 
فيه بليلا  ))رضكككككككككككي هللا  رها: –يف مسكككككككككككائل حديت وميمب  -ه هللا ت اىلرمح–قال القمطيب 

 به أّن وي  األمكة ذاا الزوج ال يمججكب طالقهكا، و بيكه فقهكا  األمصكككككككككككككككار، وقكد روي  ه اوه 

                                 
، 2/712، ا شماف لبقاضي 13/103بسمجط ا و دها، املوم 2/136 ا ظم: أحكام القم ن لبجصاص( 1)

، مسائل اوه مرصمجر 7/220، روضة الرالبني 6/391، األم 1/432أحكام القم ن الوه ال ميب 
 وما و دها. 8/269، ا  صاف 21/385، الشمح الكبري أليب الهمج اوه قدامة 1906 /6الكمجسج 

، فقد روي  ه  بد هللا وه مس مجب . ورالف يف ه ه املس،لة و ض الصحاوة 332 /4ملههم ا ظم: ا( 2)
أن وي  األمة طالقها. ا ظم: املصرف ل بد المزاق  واوه  باس وجاوم وه  بد هللا وأيب وه ك ب 

وما و دها، املصرف الوه أيب شيبة يف الرالق، حب  280 /7يف الرالق، حب األمة تباع،  الصر اين
 .454 /6يف المجل يزوج  بده أمته مث يبي ها، 

 .10/385(، 3760أرمجه مسبم يف ال تق، حب إمنا المجال  مله أ تق، )( 3)

 .486 /11، احلاوي الكبري 237ا ظم: تتصم املزين ( 4)
= 
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 باس واوه مس مجب أ ه طالقا هلا. وال جب مه اوه  باس أ ه أحد رواب حديت وميمب، وم  ذلك 
 . (1)((ي يقل مبا روى مه ذلك

يف ه ه املسكككك،لة مما يشكككككل  به االحتجاج وقصككككة  -رضككككي هللا  رهما–الهة اوه  باس ت
االسككككككتدالل حلقضككككككية  به املسكككككك،لة،  -رمحه هللا–وهب ا رّب ا مام أمحد  -رضككككككي هللا  رها–وميمب 

ال تقدح   -رضي هللا  رهما–لكه جياب  ره: أبّن احلديت ظاهم يف املس،لة، وتالهة اوه  باس 
سكككككككتدالل، فكْم مه رواب ي زب  رهم و ض فقه ما رِوْوه، وليس ذلك وقابٍح فيهم، يف صكككككككحة اال

ِ  ه الريب ))وال مرغاٍّ ملقاماهتم، ول همج:  ْشرب 
حخلرب وإن كان فقيها مربّزًا، قْد  بليلا  به أّن امل

؛ ألن اوه  باس قد  زب  ره  به  بمه ي ز ب   ره و ض بالئل اخلرب ال ي رِواه  ه الريب 
 .  (2)((وفهمه وفقهه ممجض  االستدالل

: أّن  قد الركاح أ بت وأقمجى مه  قد ا جارب لداومه، فبما ي يبرل من املعقول -2
 .(3) قد ا جارب حل تق والبي ، ف،وىل أْن ال يبرل هبما  قد الركاح

 
 املطلب السابع: العدد، وحتته مخس مسائل:

 املسألة األوىل: معىن األقراء
 به أّن القم  يف لغككة ال مب يربق  به احليض، ويربق  به  -رمحهم هللا–اتهق ال بمككا  

 الرهم، وارتبهمجا يف له  القم  المجارب يف قمجله ت اىل:                     

    :ه قمجلني: ب (4)هل املماب حلقم  هرا الرهم، أو احليض(.228سمجرب البقمب: )اشية 

                                 
 وما و دها. 332 /4املههم ( 1)

 .-رمحه هللا–.  قال  ه ا مام أيب وكم اوه رزمية 184 /22التمهيد ( 2)

 .486 /11احلاوي ( 3)

 . 302 /6، سبل السالم 151 /5ا ظم: االست كار ( 4)
= 
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، وارتيكككار (2)، والشككككككككككككككككاف يكككة(1): أّن القم  همج الرهم، وهمج مكك هككب املككالكيكككةالقول األول
 .-رمحهم هللا-(3)القمطيب

رمحهم – (5)، واحلرككاوبككة(4): القم  همج احليض، و به هكك ا مكك هككب احلرهيككةالقول الثاني 
 .-هللا

 سككككككمجا   به : همج اشككككككمان اسككككككم القم ؛ فإ ه يربق يف كالم ال مب  به حدٍّ سبببب الخالف
 .(6)الّدم و به األطهار

 :األدلة
 :أدلة أصحاب القول األول

 استدلمجا أببلة مه الكتاب والسرة وامل قمجل.
 :أما الكتاب

 قمجله ت اىل:  -1                       :(228سمجرب البقمب: )اشية. 
ت ال دب، فدّل  به أن امل دوب م ّكم، والرهم  ّ هللا ت اىل أ : أنّ وجه االستدالل من اآلية

 .(7)همج امل ّكم نري احليضة
 :همرين ونوقش

                                 
 .92 /2، الهمجاكه الدواين 156، تتصم ربيل ص 912 /2ا ظم: امل مج ة ( 1)

 .505 /3، مغ  احملتاج 366 /8 ، روضة الرالبني425 /9ا ظم: ال زيز ( 2)

 .230 /4املههم ( 3)

 .308 /4، فتخ القديم 76 /2، كتاب القدوري م  البباب 306 /3ا ظم: ودائ  الصرائ  ( 4)

 .189، زاب املستقر  ص 782 /7، م مج ة أوىل الرهه 279 /9ا ظم: ا  صاف ( 5)

 .109 /1، أضمجا  البيان 1461 /3وداية افتهد ( 6)
. ويف األضككككككككككككككمجا  حبت وربوب  به مه 110 /1، أضككككككككككككككمجا  البيان 233 /1ام القم ن الوه ال ميب أحك( 7)

 ا مض ه ا االستدالل فبريج  إليه.
= 
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: أّن الشككككككككككككككي  المجاحد إذا كان له اتان، أحدمها م ّكم واشرم منّ ت، فإن ه  أحدمها
وبه   حمل ّكم أ ّ ت ال دب م ه، فك لك مسكككككككك،لترا؛ فإن احليضككككككككة منّ ت، والقم  م كم، فبما ه 

 .(1)القم ، أّ ت ال دب م ه
: أب ه جمّمب احتمال، وال يصّخ احلمل  بيه بون قميرة ت ّيره، خبالف  دب وأجيب عن هذا

 .(2)امل ّكم لهظا وم ىن، كالقم  مب ىن الرهم، فبحمجقها له الزم وال شكّ 
هم، لكككا ككت أن هللا ت ككاىل ج ككل المّوا  ال ككة قمو ، وإذا قبرككا أبّن القم  هرككا الر الثههاين:و 

 .(3)املمأب ت تّد وقمأيه وو ض قم ، ال  ال ة قمو ، فتكمجن فيه تالهة لطية
: أبن املبتغه مه األقما  وما ب المحم، وهمج رموج املمأب مه الرهم إىل الككّدم، وأجيههب عنههه

ف لك المجقت همج املبتغه، وهمج املما ه، وقد حصكككككل مره  ال ة أوقاا كامبة لدرمجهلا مه الدم يف 
 .(4)الثالثة احليضة

مشككككككككمن يف البغة، ولكره يرربق  (القم )له   وا  صككككككككاف أنّ  )): -رمحه هللا–قال القمطيب 
أصككل القم  يف البغة همج اجلم ، كما قال الشككا م   بيهما الشككماكهما يف أصككل واحد، وذلك أنّ 

 يصف هقته:
 هجان البمجن ي تقمأ جريًرا  
وإذا  حككال، كمككا قككال: قمأ الرجم إذا أفككلإىل جتم  يف جمجفهككا، أو التغري مه حككال  أي ي
حم يف م جيتم  يف المّ الدّ  واحد مه األصبني ممججمجب يف املسمه قم ا. أما األول: فألنّ  ظهم. وكلّ 

الرهم واحليض يتصكككككككككككككل أحدمها  أايم الرهم، مث جيتم  يف اخلموج يف أايم احليض، وأيضكككككككككككككا: فإنّ 
مأب مه حال احليض إىل حال الرهم حمسكككمجس، وحال حشرم وجيتم  م ه. وأما الثاين: فا تقال امل

واحد مرهما يرصمم  ه  كلّ   القم  فيما ذكمهه كحال الصممي؛ فإ ه يرربق  به البيل والرهار؛ ألنّ 
صاحبه. و رد المجقمجف  به ما ذكمهه حيصل اال هصال  ما ألزمرا احلرهية مه إطالق القم   به 

                                 
 .63 /3شمح م اين اشًثر  ا ظم: (1)

 وتصمف. 111 /1أضمجا  البيان ( 2)

 .367 /1، أحكام القم ن لبجصاص 63 /3ا ظم: شمح م اين اشًثر ( 3)

 .157 /5االست كار ( 4)
= 
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 ال ي مسّ ]الرهم واحليض، فبمج طبقها يف  رم الرهم  و ض قم ، فإ ه إذا كان القم  اجلم  وني
مسكككككككمه القم  الجتماع الدم م ه، وقد ا هصكككككككل حاهلا مه الرهم إىل احليض،  فقد صكككككككخّ  (1)[فيه

 فصخ االسم، وهللا املمجفق.
 قمجلكه  ال كة قمو  كقمجلكه ت كاىل: وقكد أجكاب أصككككككككككككككحكاوركا جبمجاب  رم وهمج: أنّ      

     وهي شككككهمان وو ض شككككهم، وسككككمّه: أن الب ض حلرسككككبة إىل ، (197مجرب البقمب: )اشية: سكككك
 .(2)((الكّل قد ال يبتهت إليه

 قمجلكككه ت كككاىل:  -2                              

 .(1سمجرب الرالق: )اشية: 

سكككتدالل مه اشية: أن ال دب امل،ممجر ورالقهه هلا الرهم ال احليض كما همج صكككميخ وجه اال
 .(4)، ويزيده إيضاحا ووياه السرة الصحيحة الصمحية يف ذلك(3)اشية

 :وأما من السنة
أ ه طّبق اممأته وهي حائض  به  هد  -رضككككككككككككككي هللا  رهما- ه  بد هللا وه  مم -1

 ه ذلك، فقال رسككككمجل هللا  هللا  ، فسكككك،ل  مم وه اخلراب رسككككمجلرسككككمجل هللا 
:((   ُرْةُه  مْ ُية ِجْعهاذ ُثمَّ ْلُيْ سََََِْكها ٍتَّى َتْعُهَةذ ُثمَّ َتحيُض ُثمَّ َتعُهُةذ ُثمَّ إْن

شَاء أْرسََكم َبْعُدذ وإْن شَاء ط ََّق  مْبَل أْن َيَ سَّذ  ِتْ ك  لِعدَُّة  لَّ  أَرَة  هلل أْن ُتعم ََّق    

 .(5)هق  بيه. مت((لا  لن َساُء

                                 
 هك ا، ول ل صمجاوه: ي ميّس فيه؛ فإن سرة الرالق أن تكمجن يف طهم ي جيام  فيه املمأب املربقة.( 1)
 .112 /3، تهسري القمطيب 233 /1، وا ظم لبجمجاب الثاين أيضا: أحكام القم ن 230 /4املههم ( 2)

 .110 /1أضمجا  البيان ( 3)

 .. وهمج الدليل األول مه السرة756 /2القبس ( 4)

 تقدم  مجيه يف مس،لة وقمجع الرالق البد ي.( 5)
= 
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صكككككككمَّح يف ه ا احلديت املّتهق  بيه أبّن  : أّن الريب وجه االسهههههتدالل من هذا احلديث
 الرهم همج ال دب اليت أمم هللا أن يربَّق هلا الّرسككككككككككككككا ، مبيرا أن ذلك م ىن قمجله ت اىل:    

 (1)، وهمج  ّا مه كتاب هللا وسرة  بيه يف حمّل الّرزاع. 
هبد  لةمحي بي أب  بكة ٍ   بنَت ٍفصنم  ْت مقمَتها  ْنأنَّ)) -رضي هللا  رها– ه  ائشة  -2

شهاب:  ذَُِكةََ  لّث ِنضَ ْي حلم َيم ِريف  لدَّ ْت مَخَد بنت هبد  لةمحيذ  َة َةْ يلك لَع الثن.  ال  بي 

  ل يف كتاب : قالو : إن  هلل تعاىل يقو ا يف يلك ناٌسَهلمةذ و د جاَدَوْةُه َقَد قالت: صَ    

       َََََأرمجه ((هارُ ْط لم ة ُءْ  ا  لم ؟ إنَّة ُءْ را  لم  روَنْدذ تَ ْمُتْ َدذ  قالت هائشََََن: ص .
 .(2)ا مام مالك

  ْي  ِرًدٍَأم ُتْكَرْدا أميقول: َر (3)أبا بكة بي هبد  لةمحي ُتْعِ سَ  ه اوه شككككهاب أن قال:  -3

 .(4). أرمجه ا مام مالكهائشن  ذ يةيد  وَلَذل َ يقو َوُ ا َونا إلَّهاِئقمُ 

                                 
 .158 /5، وا ظم: االست كار 110 /1أضمجا  البيان ( 1)

 .121 /2(، 1251املمجط، يف الرالق، حب ما يف األقما  و دب الرالق وطالق احلائض، )( 2)

وه تزوم، القمشي، املشزومي، املدين،  همج أومج وكم وه  بد الممحه وه احلار  وه هشام وه املغريب وه  بد هللا وه  ممو( 3)
التاو ي، أحد الهقها  السب ة حملديرة يف  صم التاو ني. ت  أحه  بد الممحه الصحايب، وأح مس مجب البدري، وأح هميمب، 
و ائشة، وأّم سبمة، وأتا  ورت  ميس ونريهم. و ره جماهد، و كممة وه رالد، و مم وه  بد ال زيز، والش يب، 

وه بيرار ونريهم. تمجيف حملديرة سرة أرو  أو مخس وتس ني، وقيل:  ال  وتس ني. ويقال: لسرة أرو  وتس ني  و ممو
 .2/483سرة الهقها  لكثمب مه ماا فيها مرهم. ا ظم: هت يب األتا  والبغاا 

 (.1252املمجط،، املمجض  الساوق، )( 4)
= 
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ام ٍ  ك بالشَّ مَ  (3)َصَوٍْأم ْل أنَّ: (2)،  ه سبيمان وه يسار(1) ه هف  وزيد وه أسبم -4

يان ْفأب  سََُ ُيْب ُنَيعاِوُر َبَتكماذ  مَهقمكان ط َّ ْدذ و مِنَثاِل لثَّ ِنضَََْي حلم َيِر ِميف  لدَّ ُ ُتأمَة ْر ِت مَخَد

سأل  هي يلكذ  كتب إلي  زيد: إنَّ  (4)تثاِب ِيْب ِدْي َزإىل  ِنضَ ْي حلم َيِر ِميف  لدَّ ِت ما إي  دَخَهي

 .(5). رواه ا مام مالكاَهُثِةا َيولم ُ ُثِةهاذ وال َتْنِر َئِةذ وَبُ ْنِر ْتَئِةَب ْدنذ  قمَثاِل لثَّ

 ُ تَ أمَة ْر ُلجُ  لةَّ َق َّإي  طمأ كه ككان يقمجل:  -رضككككككككككككككي هللا  رهمكا– ه  بكد هللا وه  مم  -5

 .(6). رواه ا مام مالكاَهئ رْنِةَبذ َوُ ْنِر ْتَئِةالثنذ  قد َب لثَّ ِنَضْيري  حلم ِميف  لدَّ ْت مَخ َد

حاوة وجه االسههههتدالل من هذه اآلاثر أفتمجا مبا يمجافق اشية، واحلديت  : أّن هنال  الصكككككّ
مها، وخباصككككككككة أن  بد هللا وه  مم  همج الماوي له، وقد أفىت مبا  -ضككككككككي هللا  رهمار  -ال ي فسككككككككّ

 .والراوي أدرى مبا روىيهّسم ما روى، 

                                 
، التاو ي، الهقيه. روى  ه اوه  مم، وأ س، مم وه اخلراب همج أومج أسامة زيد وه أسبم القمشي، ال دوي، ممجىل  ( 1)

وجاوم، وروي ة وه  باب، وسبمة وه األكمجع ونريهم. و ره الزهمي، وحيىي األ صاري، وأيمجب السشتياين ونريهم. تمجيف 
 .5/316، سري أ الم الربال  1/196حملديرة سرة سّت و ال ني ومائة. ا ظم: هت يب األتا  والبغاا 

همج أومج أيمجب سبيمان وه يسار، ممجىل ميممج ة ورت احلار  اهلاللية أم املنمرني، وأرمج  را  و بداملبك، أحد الهقها  ( 2)
السب ة حملديرة. ت  اوه  باس، واوه  مم، وجاوما، وحسان وه ًثوت، ونريهم، و ره ها اا مرهم:  ممو وه بيرار، 

سرة تس  ومائة. همجاوه  ال  وسب ني سرة، وقيل: تمجيف  ال  وهف ، و ممو وه ميممجن، والزهمي، ونريهم. تمجيف 
 .1/226، هت يب األتا  والبغاا 43ومائة. ا ظم: طبقاا الهقها  لبشريازي ص

 بد هللا وه حممد وه  بيد هللا األحمجص، أومج  اصم األ صاري، مه ش ما  و  أمية. ا ظم: سري أ الم الربال  همج ( 3)
4/593. 

قيل: أومج ًثوت، وقيل: رارجة، زيد وه ًثوت وه ِلمْجذان وه  ممو وه  مجف األ صاري، الرجاري، همج أومج س يد، و ( 4)
يمجم ودر فمّبه، وشهد أحًدا، وقيل: ي يشهدها، وشهد  املدين، الهمضي، كاتب المجحي واملصحف. استصغمه الريب 

ية و  الرجار، وقال: القم ن مقّدما، يمجم تبمجن را . وأ راه الريب اخلردق وما و دها مه املشاهد م  رسمجل هللا 
. روي له  ه وزيد أكثم أرً ا لبقم ن. وهمج أحد الثال ة ال ي ه مجا املصحف أبمم اخلبيهة أيب وكم الصديق و مم 

ا ران وتس مجن حديثا. تمجيف حملديرة سرة مخس وأرو ني يف قمجل األكثم. وفيه ارتالف كثري. ا ظم: هت يب  رسمجل هللا 
 .2/490، ا صاوة 1/197البغاا األتا  و 

 .121 /2(، 1253املمجض   هسه، )( 5)

 (، وقال: وهمج األمم  رده.1255املمجض  الساوق، )( 6)
= 
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: قالمجا: إن زمان الرهم زمان جيمجز إيقاع الرالق فيه، فمججب أن يكمجن وأما من املعقول
ا فيه أصبه احلمل  .(1)م تدا

 :أدلة أصحاب القول الثاني
 استدلمجا حلكتاب والسرة وامل قمجل:

 : لككه ت ككاىلأمككا الكتككاب فقمج                         

           (4 اشية: )الرالق . 
: أّن هللا ت اىل "ج ل األشككككككهم وداًل  ه األقما   رد الي،س مه وجه االسههههتدالل من اآلية

واملبدل همج ال ي يشككككككككككككككمط  دمه جلمجاز إقامة البدل مقامه، فدل  به أن املبدل همج احليض، 
 .(2)احليض، فكان همج املماب مه القم  امل كمجر يف اشية"

: أب ه ليس يف اشية ما ي نيّ  أّن القمو  احليضكككاا، ألن األقما  ال تقال يف األطهار ونوقش
 احليض   د ِم م ه اسكككككككم األطهار، وال ما   إًذا مه إال يف األطهار اليت يتشّببها حيض، فإْن   د مِ 

تمتيب اال تداب حألشكككككهم  به  دم احليض م  كمجن ال دب حلرهم؛ ألّن الرهم املماب يبزمه وجمجب 
احليض، وإذا ا تهه الالزم ا تهه املبزوم، فكككا تهكككا  احليض يبزمكككه ا تهكككا  األطهكككار، فكككك،ّن ال كككدب 

 .(3)ألطهار املدلمجل  بيه ح تها  احليضحألشهم ممتّبة أيضا  به ا تها  ا
 :وأما من السنة

طم ماُق  ْلأَرِن تْع يقمتاِنذ وُ ْةؤ ا )): قال:  ه الريب  -رضي هللا  رها– ه  ائشة  -1

 .(4)أرمجه األرو ة إال الرسائي ((ٍَْيَضتاِن

                                 
 .792 /2ا شماف لبقاضي ( 1)

 .11/201، وا ظم: املغ  307 /3ودائ  الصرائ  ( 2)

 .112 /1أضمجا  البيان ( 3)

، والمم ي يف الرالق، 443 /2(، 2189ق ال بد، )أرمجه أومج باوب يف الرالق، حب يف سككككككرة طال( 4)
، واوه مككاجككة يف الرالق، حب يف 122 /5(، 1182حب مككا جككا  يف أن طالق األمككة تربيقتككان، )

. قكككال أومج باوب: هككك ا حكككديكككت جمهمجل، وقكككال الممككك ي: 532 /2(، 2080طالق األمكككة و كككدهتكككا، )
مظاهم وه أسكككبم، ومظاهم ال   مف له حديت  ائشكككة حديت نميب، ال   مفه ممفمج ا إال مه حديت 

وهمج حديت ض يف حلال مظاهم وه مسبم؛ فإ ه ))يف ال بم نري ه ا احلديت. وقال احلاف  اوه كثري : 
= 
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 .(1): أن ه ا  ّا يف  دب األمة، فك لك احلمبوجه االستدالل منه
-رمحه هللا–ت، كما قاله أهل ال بم ححلديت، قال اخلرايب ويراقش وضككك ف احلدي

 ، (2)((واحلديت حّجة ألهل ال ماق إن  بت، ولكّه أهل احلديت ضّ همجه)): 
ال ي ارض ما قّدمرا؛ أل ه أصكّخ مره وأصكمح يف حمّل الّرزاع، واسكتربابها  و به تقديم  بمجته  ره 

 .(3) االستربا حبيضة مس،لة أرمى؛ ألّن الكالم يف ال دب ال يف

ٍَِيضإ))قالت:  -رضكككككككككي هللا  رها– ه  ائشكككككككككة  -2 أرمجه  ((ُأِرَةْت َبِةيَةُة أمْن َتْعَتدَّّ ِبَث ماِث 
 .(4)اوه ماجة

رضككككككككككككككي هللا –لبقمو ، حيت أمم وميمب  : أن ه ا ويان مه الريب وجه االسههههههههههتدالل منه
 أن ت تّد وثال  حيض. وهمج  ّا يف حمل الرزاع. - رها

 :ينويناقش همر 
كما ذكمته يف   –رمحه هللا –أّوهلما: أن احلديت متكّبم فيه، حيت أ ّبه احلاف  اوه حجم 

 الّتشميج.
أفتت أبّن القمو  األطهار، ومه الب يد أن يكمجن  –رضككككككي هللا  رها –والثاين: أن  ائشككككككة 
 ، و الهه. ردها ه ا احلكم  ه الريب 

                                 
ممون احلديت، قال أومج  اصككككككككككككككم الربيل: ليس حلبصككككككككككككككمب حديت أ كم مه ه ا، وك ا قال أومج حامت 

 .148 /7لباين يف ا روا  وما و دها، وضّ هه األ 229 /2. إرشاب الهقيه ((المازي

 .201 /11املغ  ( 1)

 .444 /2م اي السره هبامش السره ( 2)

 .113 /1أضمجا  البيان ( 3)

ه ا )). قال البمجصككككريي يف الزوائد 531 /2(، 2077سككككره اوه ماجة، حب ريار األمة إذا أ تقت، ) ( 4)
رمحه –، لكه احلاف  اوه حجم 7/200، وصككّححه األلباين يف ا روا  ((إسككراب صككحيخ، رجاله ممج قمجن

 .6/282وبمجغ املمام م  السبل  ((لرواته  قاا، لكره م بمج ))قال:  -هللا
= 
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أمما  -رضكككككككككككي هللا  رها -ا حديت  ائشكككككككككككة ف،م )):  -رمحه هللا -قال ا مام اوه القّيم 
أن األقما   –رضي هللا  رها  –وميمب أن ت تّد  ال  حيض، فحديت مركم؛ فإن م هب  ائشة 

 .(1)((األطهار
يف  ، كقمجلككه (2)أن امل همجب يف لسككككككككككككككككان الشككككككككككككككمع اسككككككككككككككت مككال القم  مب ىن احليض -3

صَّ ماةم أيَّاَم أْ َة ِئَهاذ ثمَّ َتغْ ))املسككككتحاضككككة:  ضوُء ِهْنَد ُكل       َتَدُع  ل َص ِّ ذ و لُو ِسُل َوُت َت

حني شكككككْت إليه  -رضككككي هللا  رها–لهاطمة ورت أيب حبيش  . وقمجله (3)((َص ماة  
ِلِك ِهْةٌقذ  اْنُظةي إي  أمَتى ُ ْةؤِكذ  م ما ُتصَََََ ِّ ذ  هي  َرةَّ ُ ْةؤِك         ))الكككدم:  إنَّ ا َي

 .(4)((  لُقْةء مَتعمهَِّةيذ ثمَّ َص ِّ  را َبْيَي  لُقْةِء إىل

                                 
 . 674 /5زاب امل اب ( 1)

 .609 /5، زاب امل اب 201 /11املغ  ( 2)

همج حديت  دي وه ًثوت،  ه أويه  ه جده، أرمجه أومج باوب يف الرهارب، حب مه قال: تغتسككككككككككككككل ( 3)
، و المم ي يف الرهارب، حب ما جا  أن املسكككككتحاضكككككة تتمجضككككك، 151 /1(، 297م، )مه طهم إىل طه
، واوه ماجة يف الرهارب، حب ما جا  يف املسكككتحاضكككة اليت قد  دا 162 /1(، 126لكل صكككالب، )

ه ا حديت تهمب وه  )). قال أومج  يسككككككككككككككه: 346 /1(، 625أايم أقمائها قبل أن يسككككككككككككككتمم هبا الدم، )
:  دي وه ًثوت  ه أويه  ه جده، شميك  ه أيب اليقظا ن، قال: وس،لت حممًدا  ه ه ا احلديت، فقبت 

. ((جّد  دّي ما اته؟ فبم ي مف حممدا اته. وذكما  حملمد قمجل حيىي وه م ني: أن اته بيرار، فبم ي ب، وه
 .((مها ض يهان، ولكه احلديت صحيخ؛ ألن له شمجاهد))قال األلباين يف شميك وأيب اليقظان: 

(، 280أرمجه مه حديت فاطمة ورت أيب حبيش أومج باوب يف الرهارب، حب يف املمأب تسكككككككككتحاض...)( 4)
(، والبه  لبسككككككجسككككككتاين، 201، والرسككككككائي يف الرهارب، حب ذكم االنتسككككككال مه احليض، )139 /1

 ، و ّبق حمققا645 /5وليس يف له  الرسكككككككائي كبمة القم  البتة. واحلديت صكككككككححه اوه القيم يف الزاب 
يف سكككككككككككككرده املر ر وه املغريب، ي يمج قه نري اوه حبان، وقال أومج حامت: جمهمجل، فا سكككككككككككككراب  ))الزاب  بيه: 

. وقال احلاف  يف املر ر ه ا: ) مقبمجل (. تقميب الته يب ومقم: ((ضكككككككككككككك يف رالفا ملا قاله املصككككككككككككككرف
 .546( ص 6889)

= 
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أبّن ناية ما فيما ذكموه أّن القم  يربق  به احليض، وه ا ال  زاع فيه، إمنا الّرزاع  ويناقش
 .(1)يف القم  المجارب يف ال دب، هل همج الرهم أو احليض

 .(2)أّن ال دب تت بق خبموج رارج مه المحم، فمججب أن تت بق حلرهم كمجض  احلمل -4

 :الترجيح
مككا ذهككب إليككه  –وهللا ت ككاىل أ بم  –، ومكك،ركك  املكك هبني، يمجخو ككد  مض أبلككة القمجلني

 األولمجن، وذلك ملا  يت:
: صحة ما استدلمجا وه، وصماحته يف الداللة  به املقصمجب، أ    ية الرالق، وتهسري أوال

 املتقدّ م. -رضي هللا  رهما–هلا يف حديت اوه  مم  الريب 
 –ال ي يظهم   أّن بليل هنال   )): -هللا رمحه  –قال الشككككككيخ حممد األمني الشككككككرقيري 

فصكككلا يف حمّل الرزاع؛ ألّن مدار اخلالف هل القمو  احليضكككاا أو  –ي   أصكككحاب القمجل األول 
األطهار؟ وه ه اشية، وه ا احلديت باّل  به أهنا األطهار، وال يمججد يف كتاب هللا، وال يف سرة 

صحة، وال مه جهة الصماحة يف حمّل الّرزاع؛ أل ه شي  يقاوم ه ا الدليل، ال مه جهة ال  بيه 
 .(3)((حديت متهق  بيه م كمجر يف م مض ويان م ىن  ية مه كتاب هللا ت اىل

: أن ه ا القمجل فيه ممجافقة ملقصكككككككمجب الشكككككككارع، مه  دم ترمجيل ال ّدب  به املمأب؛ فإهنا اثنيا
هم، وال ت تّد ححليضكككككككككككككككة اليت ترّبق ت تّد حلرهم ال ي ترّبق فيه  رد القائبني أبّن القم  همج الر

 فيها  رد القائبني أبّن القم  همج احليض.
الرالق إمنككا أويخ يف الرهم، وحظم يف احليض  )):  -رمحككه هللا- (4)قككال ا مككام املككاوربي

ليكمجن تسككككككمحًيا إبحسككككككان، يت ّجل وه ا قضككككككا  ال دب، و هف وه أحكام الهمقة، وا قضككككككا  ال دب 
 ئها ححليض ألمميه:حلرهم أ جل مه ا قضا

                                 
 .112 /1، أضمجا  البيان 158 /5ا ظم: االست كار ( 1)

 .203 /11  املغ( 2)

 .110 /1أضمجا  البيان ( 3)

همج ا مام الهقيه، أومج احلسه  بي وه حممد وه حبيب املاوربي، البصمي، الشاف ي، أقضه القضاب، وهمج أّول مه لّقب  (4)
، هب ا. ولد يف البصمب سرة أرو  وستني و المثائة. أر   ه الصمريي، وأيب حامد االسهمايي ، والشيخ أيب حممد اخلمجارزمي

= 
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: يف االوتكككدا ؛ ألهنكككا ت تكككّد  ركككده حلرهم الككك ي طبّ قكككت فيكككه، وال ت تكككّد  ركككدهم أحههدمههها
 ححليض ال ي طبّ قت فيه.

: يف اال تها ؛ ألهنا ترقضكككككككككككي  رده ودرمجل احليضكككككككككككة األرريب، وترقضكككككككككككي  ردهم والثاين
 .(1)((مما وافق مقصود احلظروما وافق اإلابحة كان أوىل ابملراد حستكمال احليضة األرريب، 

 املسألة الثانية: ما حيل  املرأة املطل قة ثالاث  للزوج األول
أّن املمأب إذا طّبقت  الًث أهنا حتمم  به زوجها  –رمحهم هللا  –ال رالف وني أهل ال بم 

ا نريه؛ ألّن هللا ت ككاىل يقمجل   :حىت تركخ زوجككً                   

       :(230سمجرب البقمب: )اشية. 
 .(2)وإمنا ارتبهمجا فيما يكهي مه الركاح هل همج جمّمب ال قد، أو ال وّد م ه مه المجط 

إىل أهنا ال حتّل لبزوج األول حىت تركخ  –رمحهم هللا –ذهب هاهري السككككككككككككككبف واخلبف 
، ورّجحه (3) سكككككككككككككيبته، و به ه ا م اهب األئمة األرو ة زوجا نريه، وي وق  سكككككككككككككيبتها وت وق

 .-رمحهم هللا – (4)القمطيب

                                 
ونريهم. تمجيف يمجم الثالًث  سبخ روي  األول سرة أرو مائة ومخسني، وصّبه  بيه تبيم ه اخلريب البغدابي يف جام  

 .3/303، طبقاا الشاف ية لبسبكي 102 /12املديرة. وبفه يف مقربب حب حمب وبغداب. ا ظم: هريخ وغداب 

 .- رمحه هللا-. وفيه حبت قيم ممت   به  ابته 195 /14احلاوي ( 1)

 وما و دها. 140 /3ا ظم: اجلام  ألحكام القم ن ( 2)

، حاشككككككككككككككية 830 /2، امل مج ة 44 /5، رب احملتار 162 /3، تبيني احلقائق 90 /2ا ظم: جمم  األهنم ( 3)
، روضككككككة 629 /6، األم 257 /2، حاشككككككية الدسككككككمجقي 119 /5، ممجاهب اجلبيل 220 /4اخلمشككككككي 
 .164 /9، ا  صاف 84 /2، احملمر يف الهقه 153، امل هب األمحد ص 124 /7الرالبني 

. واملشالهمجن يف املسككككككككككككككك،لة  به م هبني: أحدمها: أن املربقة  الًث حتل لزوجها األول 235 /4املههم ( 4)
مبجمب ال قد  بيها، وهمج قمجل سكككك يد وه املسككككيب، وامل هب الثاين: أن المجط  يشككككمط فيه ا  زال، وهمج 

الب ب ا  زال، فهمج ال سكككككيبة  رده. وأما سككككك يد فقيل: ي يببغه احلديت  قمجل احلسكككككه البصكككككمي؛ ألن متام
، إكمال امل بم 37و 35 /5ف،ر  وظاهم اشية  به أن الركاح همج ال قد. ا ظم:  ارضككككككككككككككة األحمجذي 

 .578 /9، املههم املمجض  الساوق، فتخ الباري 124 /4
= 
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 واستدلمجا  به ذلك أببلة مرها:
 .(230سمجرب البقمب: )اشية:               قمجله ت اىل:  -1

ت اىل شمط يف حّل املرّبقة  الًث أن تركخ زوًجا نريه، واملماب  : أّن هللاوجه االستدالل منه
 حلركاح هرا اجلماع، كما بّلت  بيه السرة الصحيحة.

 قالْت:  َجاَءِت  ْرَةأمُة ِر اَهن إىل َرسوِل  هلل  : -رضككي هللا  رها–حديت  ائشككة  -2

ْجتُ             َبتَّ طم ماِ  ذ  َتَزوَّ هنذ  معم َّقمِن ذ  م ْنَد ِر ا ْنُت ِه ٍَْ ِي ْبَي     ُك ْبَد  لةَّ ْعَدُه َه َب

 قال: أمُتِةيِديَي   لزَِّبريذ َوإنََّ ا َرَعُ  ِإلَّا ِرْثَل ُ ْدَبِن  لثَّْوِبذ  مَتَبسََََّم َرسََوُل  هلل 

َيُذوَق ُهسَََََْي مَتكم         َتُ ذ َو ٍَتَّى َتُذوِ   ُهسَََََْي م متهق  (( أمْن َتْةِجِع  إلمى ِر اَهن؟ لماذ 
 .(1) بيه

م هب ، ((ٍَتَّى َتُذوِ   ُهَسْي مَتُ ذ َوَيُذوَق ُهَسْي مَتكم )) وقمجله: )): -رمحه هللا – قال القمطيب
اجلمهمجر أن ه ا كراية  ه اجلماع، وقال و ضككككككككككهم: يف تصككككككككككغري  سككككككككككيبة بليل:  به أن المجط،ب 

 له قها، وشككككّ  احلسككككه فقال: ال سككككيبة هرا كراية  ه امل ، فال حتلّ المجاحدب كافية يف إححتها ملربّ  
: وال شّك أن أول ا يالج مبدأ الب ب، ومتامها ا  زال واالسم يصدق  ،(2)  رده إاّل إب زاله، قبت 
  به أقّل ما يرربق  بيه، فاأْلِْوىِل ما ذهب إليه اجلمهمجر، وهللا ت اىل أ بم.

وه ا احلديت  اد يف الّمّب  به ما شككّ  وه سكك يد وه املسككّيب  ه ها ة ال بما  يف قمجله: 
 .(3)(( قد الركاح مبجّمبه حي  بُّها ملربّ قها إنّ 

                                 
 مه كتاب الركاح. تقدم  مجيه يف مس،لة التهميق وني الزوجني وسبب ال رة،( 1)

ف،ما ا  زال فهي  ))حيت قال:  –رمحه هللا –ه ا  ردي همج الصككككككككككككككحيخ، خبالف ما ذكمه اوه ال ميب  (2)
الدويبة، فإن المجل ال يزال يف ل ب مه املال بة حىت إذا أوجل فقد  سل، مث يتقاطم و د ذلك وقضا  هللا 

ظبية أقمب مره إىل ال سككككككيبية؛ أل ه يبدأ وب ب وقدره ما فيه  را   هسككككككه، وإت اب أ ضككككككائه، فهمج إىل احلر
 .37 /5. وه ا نميب جدا. ا ظم:  ارضة األحمجذي ((واتم حألي

 وما و دها. 234 /4املههم ( 3)
= 
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مجم واحلّج حيّل املربَّقة  اِلًًث لزوجها من املعقول -3 : أّن ما يمججب احلّد، ويهسككككككككد الصككككككككّ
 .(1)األّول، وحيّصه الّزوجني، و يمججب كمال الّصداق

 

 املسألة الثالثة: عدة املرأة املتوىف عنها زوجها
حائل، ف ّدهتا أرو ة أشكككككككككككككهم و شكككككككككككككم، كما قال املمجىل  ز  إذا تمجيف الّمجل  ه اممأته وهي

 وجل:                                  :سمجرب البقمب: )اشية

 .(2)، وه ا وال  زاع وني األمة(234
وض ها لبحمل و د مضي أرو ة أشهم و شم، فال رالف أما إذا كا ت حامال فإن كان 

 أن وض ها  ّدهتا.
وأّما إذا كان وضككككك ها بون األرو ة األشكككككهم وال شكككككم، فهل  ّدهتا أرو ة أشكككككهم و شكككككم، أو 

  ّدهتا وض  محبها طال ذلك أو قصم؟
إىل أّن وضكككككككككك ها  ّدهتا طال ذلك أو قصككككككككككم، و به  -رمحهم هللا–ذهب أكثم أهل ال بم 

 .-رمحهم هللا ت اىل - (4)، ورّجحه القمطيب(3)ب األئمة األرو ةه ا م اه

                                 
 .450 /4ا ظم: االست كار ( 1)

 .134، واوه حزم يف مماتب ا هاع ص 121 قل ا هاع اوه املر ر يف ا هاع ص ( 2)

، 314 /4، فتخ القديم 77 /2، كتاب القدوري م  شكككككككككككمح امليداين 310 /3ائ  ا ظم: ودائ  الصكككككككككككر( 3)
املر ر ، ا شماف الوه 2/93، الهمجاكه الدواين 2/438، وبغة السالك 293الكايف الوه  بد الرب ص 

، شكككككككمح مرتهه 3/468، شكككككككمح الزركشكككككككي 96،  مدب الهقه ص 8/399، روضكككككككة الرالبني 257 /1
 .774 /7ا راباا 

واشككككككككككككككتهم اخلالف يف ه ه  وتالهمجن يقمجلمجن: ت تّد آبرم األجبنْي. وما و دها. 280 /4: املههم ا ظم( 4)
رضي هللا  ره وارتاره  –وروي  ه  بي وه أيب طالب  -رضي هللا  رهما–املس،لة  ه احلرب اوه  باس 

واوه سككككككككككككحرمجن مه املالكية، وروي  ه اوه  باس أ ه رج  إىل قمجل اجلما ة، وصككككككككككككححه اوه  بد الرب 
، املههم 5/220، االست كار 257 /1وه املر ر حجم ملمجافقة تالمي ه لقمجل ال امة. ا ظم: ا شماف ال

 . 586 /9، فتخ الباري 166 /3، اجلام  ألحكام القم ن 280 /4
= 
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 واستدلمجا  به ذلك ودليل الكتاب والسرة، والقياس.
 فقمجله ت اىل:  أما الكتاب                :(.4سمجرب الرالق: )اشية 

ّن  دب احلمجامل وضككككككك  محبهّه، وهمج صكككككككميخا يف : أن هللا  ّا  به أوجه االسهههههتدالل منه
 .(1)ال ممجم، سمجا  مه طالق أم وفاب، ووّيرت ذلك وأّكدته السرة الصحيحة

 :وأما السنة
 َتْحَت ْتاَنا كمَهأنَّ)) .–رضكككككي هللا  رها - (2)ما روته سكككككبي ة ورت احلار  األسكككككبمية -1

ها   هْنوِ ًر ذ  ُتْدَب َدِهشَ  ْيو و يف بين هارة بي لؤيذ وكان وَّ (3)نملمْوبي َخ ِدْعسَ 

ا  ذ    َِّ  اِتَو َدْعها َب مْ ٍَ ْتَعضَََََو أْن (4)ْبشََََْنَت ْم مذ  مٌلٍاِر َ ِ َو  ِعَد لَو ِنيف ٍجَّ

 رجٌل- ك كمْعَب   ْبُيِلناِبو  لسَّ ا أُبَهه ْي َلَخذ  َداِبعَّل ُب ْت م ََّجها َتفاسِ ِن ْيِر ْت َّتَع

ذ اَحكم  لن  َ ِجْةَت ِك َّ َع؟ لمًن م   َجَتُر  ِكَرقال لا: را ل  أم      (5)- رري بين هبد  لدّ  

ََْأم ُنَعَبْرأم ِكْي مَه ةَُّ ى َتٍتَّ حإناِكِب ِتو هلل! را أْن َََْهَو ةإُهش ََُ ذ  الْتٌةش ا  َّ:   مُنَعْيَبس

 هْي ُ ُتْلأم سَ   هلل  رسولَ  ُتْيَتذ  أمُتْيسَ ْرأم   ٍَ ياِبِث  ه م َُّتْعَ  ال ل  يلكذ َج

                                 
  .166 /3اجلام  ألحكام القم ن  (1)

مبكة يف حجة المجباع، فمجض ْت و د وفاته  هي سبي ة ورت احلار  األسبمية، وكا ت اممأب س د وه رمجلة، فتمجيف  رها (2)
ا را  شم حديثا. ا ظم: أسد  وبيال، قيل: شهم، ومخس و شمون، وقيل: أقّل مه ذلك. روي هلا  ه رسمجل هللا 

 .2/612، هت يب األتا  والبغاا 6/137الغاوة 

ه حبهائهم، وقيل: مه همج س د وه رمجلة القمشي ال اممي، مه و  مالك وه حسل وه  امم وه لني. وقيل: م( 3)
 .3/45، ا صاوة 2/192ممجاليهم. تمجيف مبكة  ام حجة المجباع. وهمج مه البدريني. ا ظم: أسد الغاوة 

 .915أي ي تببت. ا ظم: الرهاية يف نميب احلديت واأل م مابب: ) شب(، ص ( 4)

شي، ال بدري، واته: صّبة، وقيل نري همج أومج السراول وه و كك وه احلار  وه ِ ميبة وه السباق وه  بد الدار القم ( 5)
ذلك. أسبم يمجم فتخ مكة، وهمج مه املنلهة قبمجهبم. وكان شا مًا سكه الكمجفة. قيل: تزّوج همج سبي ة و د ذلك، وأولدها 

 .7/161، ا صاوة 5/156سراول وه أيب سراول. ا ظم: أسد الغاوة 
= 
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ٍَتان  بأن يلك؟  أْ  ََََو ٍَ  ُتْ  م   د   ((   ِلَدَب إْن ِجوَُّز  بالتَِّنَةَر ذ وأِ ْ ٍَ ُتْعض
 .(1)متهق  بيه

سَ َبأم أنَّ)) ه سككككبيمان وه يسككككار  -2  َدْنا ِهَعَ َت ْج اسإبََّه َي ْبَو (2)ِيَ ٍْ لةَّ ِدْبَه َيْب نمَ  ما 

يَ  َ ُ ذ َوةمَةْيَة  ُ ِبأم قال  بْ الإيَ  ما ِبهَ ِجْوَز اِة م َو َدعْ َب ُسفمْنُت ةمأمْةَ  ْل  ِنَةُكْذا   ُيذ  

ٍَ ِيْي مَجأم ْل ُةا سِخَهُتدَّ: ِهاسإبََّه ذ كمِلَي اِنَهاَزَنَتا َي مَعَج.  مْت َّذ و ال أبو سَ  ن:  د 

روىل  -ا ًبْيَةو  ُكُثَع َب -يعين أبا سَََ  ن-  أِخ ِي ال:  قال أبو  ةيةة: أنا رم  ْب

َََ إىل أم  (3)-اسبي هّب  َََْي نمَ  مسَ َََ  أمَّأنَّ ْمُ َةَبْخ أم ْمُ اَءَجيلك؟  م ا هْيَهُلأمسَ   نمَ  مسَ

ََُ : إنَّ الْت ََْأم ْل نمَعْيَبس َََِفُن نميَِّ  مس  كمِلَي ْتَةكما َيَهذ وإنَّالإَي ما ِبَهِجْوَز  اِةَو َدْعَب ْتس

 .(4) بيهمتهق  ((َجوََّزَتَت ا أْنَ َةَر أم  هلل  سوِلَةِل

... حديت سككككككككككككككبي ة ه ا...  اد يف أهّنا حتّل  )): -رمحه هللا –قال أومج ال باس القمطيب 
  ومجضككككككككككك  احلمل، ومبنّي أن قمجله ت اىل:                حمممجل  به

 .(6)((مه الصرهني (5)فاب تتّصة ححلامل ممجمه يف املرّبقاا واملتمجىّف  رهّه أزواجهّه، وأن ّ دب المج 

                                 
 أرمجه البشاري يف الرالق تتصككككككما، حب: ( 1)                       ( ،5319 ،)9/ 

(، 3706، ومسكككككككبم يف الرالق، حب ا قضكككككككا   دب املتمجىف  رها زوجها ونريها ومجضككككككك  احلمل، )581
 والسياق له. 348 /10

ة مكثم، وقيل: إتا يل،  قهمج أومج سبمة وه  بد الممحه وه  مجف الزهمي، املدين، قيل اته:  بد هللا، ( 2)
 .645ماا سرة أرو  وتس ني، وقيل: أرو  ومائة تقميب الته يب ص

همج أومج رشديه كميب وه أيب مسبم القمشي اهلامشي ممجالهم، ممجىل اوه   باس. مه  قاا التاو ني. أبرن  ثمان وه ( 3)
نريهم. و ره اوراه  هان وزيد وه ًثوت، وت  اوه  باس وأسامة وم اوية واملسمجر و ائشة وأم سبمة، وأم الهضل، و 

حممد ورشديه، و ممو وه بيرار، وساي وه أيب اجل د، والزهمي، ونريهم. ماا حملديرة سرة مثان وتس ني. ا ظم: 
 .461، تقميب الته يب ص2/376هت يب األتا  والبغاا 

 (. والبه  ملسبم. 3707(، ومسبم ومقم: )5318أرمجاه يف املمجض  الساوق، البشاري ومقم: )( 4)

 ال ي يف تهسري القمطيب ) ححلائل(. وي أتبنّي امل ىن املماب.( 5)

 .166 /3وما و دها. وقد  قل املقر  وكامبه تبمي ه أومج  بد هللا يف التهسري  280 /4املههم ( 6)
= 
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ُسِئَل َهِي  ْلَ ْةأمِة ُيَتَو َّى َهْنَها َزْوُجَها   )):  -رضككككي هللا  رهما– ه  بد هللا وه  مم  -3 أّن  

ُجٌل ِرَي                ٍَ َّْتذ  مأمْخَبَةُه َر قمْد  َها  م ٍَْ  م َعْت  بُد  هلل بُي ُهَ َة: ِإَي  َوضََََ قال ه ِرٌل؟   ٍَا َوِ َ  

َصا  َسةيِةِه لمْم ُيْد مْي َبْعُد     ْلأمْن َضَعْت َوَزْوُجَها َه مى  ِر كماَن ِهْنَدُه أمنَّ ُهَ َة ْبَي  خلمعَّاِب  ماَل: لمْو َو

 .(1)أرمجه ا مام مالك ((ٍَ َّْت

َرْي شَََاَء لماَهْنُتُ ذ لمُأْنِزلمْت سََُوَرُة  لن سَََاِء  ْلُقصَََْةى َبْعَد   )) ه  بد هللا وه مسكككككك مجب قال:  -4

 .(2)أرمجه األرو ة إال المم ي ((ْرَبَعِن  ْلأمْشُهِة َوَهْشًة  ْلأم

أهنا م تّدب حامل، فترقضككككككي  ّدهتا ومجضكككككك ه كاملربّقة، ألّن ال ّدب إمّنا شككككككم ت مل مفة وما هتا  -5
 .(3)مه احلمل، ووض ه أبّل األشيا   به الربا ب مره، فمججب أن ترقضي وه ال دب

 املتوىف عنها زوجها إ ا كان  حامال املسألة الرابعة: وق  حتليل املرأة
إىل أن املمأب املتمجىف  رها زوجها إذا كا ت حامال،  –رمحهم هللا  –ذهب  اّمة أهل ال بم 

أي حل قككد  بيهككا، نري أن زوجهككا ال يقمهبككا مككا بامككت يف –فككإهنككا إذا وضكككككككككككككك ككت حبكّكت لألزواج 
 .-رمحهم هللا– (5)، وارتيار القمطيب(4) هاسها، و به ه ا م اهب األئمة األرو ة

                                 
 .132 /2(، 1284املمجط،، حب  دب املتمجىف  رها زوجها إذا كا ت حامال، )( 1)

، والرسككككككائي يف الرالق، حب 505 /2(، 2307ب يف  دب احلامل، )أرمجه أومج باوب يف الرالق، ح( 2)
، واوه مككاجككة يف الرالق، حب احلككامككل املتمجىف 508 /6(، 3522 ككدب احلككامككل املتمجىف  رهككا زوجهككا، )

 ))، والبه  أليب باوب. قال األلباين: 506 /2(، 2030 رها زوجها إذا وضكككككككككككككك ت حبت لألزواج، ) 
 .75 /7. صحيخ أيب باوب ((إسرابه صحيخ  به شمط الشيشني

 . وتصمف.228 /11املغ  ( 3)

، 314 /4، فتخ القديم 2/77، كتاب القدوري م  شكككككككككككككمح امليداين 310 /3ا ظم: ودائ  الصكككككككككككككرائ   (4)
، ا شكككككككككككماف الوه 93 /2، الهمجاكه الدواين 438 /2، وبغة السكككككككككككالك 293الكايف الوه  بد الرب ص 

، شكككككككمح 3/468، شكككككككمح الزركشكككككككي 96،  مدب الهقه ص 399 /8، روضكككككككة الرالبني 257 /1املر ر 
  .774 /7مرتهه ا راباا 

وما و دها. واخلالف مشككككهمجر يف املسكككك،لة  ه احلسككككه والشكككك يب والرش ي ومحاب  281 /4ا ظم: املههم ( 5)
حيت قالمجا: ال تركخ ما بامت يف بم  هاسككككككككككها كما ذكم القمطيب  رهم. وا ظم: إحكام األحكام الوه 

 .587 /9، فتخ الباري 60 /4 بقيق ال يد
= 
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 واستدلمجا  به ذلك أببلة مرها:
 قمجله ت اىل:  -1              :(4سمجرب الرالق: )اشية. 

: أّن هللا ت اىل  ّبق احلّل ومجضككككككككك  احلمل وقصكككككككككمه  بيه وي يقل: إذا وجه االسههههههتدالل منه
 .(2)وما و د الغاية االف ما قببها، كما قّمره  بما  األصمجل ،(1)طهما، وال إذا ا قر  بمها

 ُتْيَت أم)) السكككككككاوق وفيه:. –رضكككككككي هللا  رها  – ه سكككككككبي ة ورت احلار  األسكككككككبمية  -2

ََوَل َََ  هلل  رس ٍَتان  بأن يلك؟  أْ  هْي ُ ُتْلأم س ََََو ٍَ  ُتْ  م   د   ذ ِ ْ ٍَ ُتْعض

 .((   ِلَدَب إْن ِجوَُّز  بالتَِّنَةَروأ

 ُ أنَّ َةْياذ غمَهِريف َد ْتاَنكم إْنذ َوْتَعضَ َو َ ٍِ َجوََّزَتَت ًسا أنْ ْأى َبَرا أم مهاب:  مشِ  ُي ْب  اَل

ٍََهُجْوا َزَهُبَةْقا َيلم  .(3). متهق  بيهَةُهْعى َتتَّا 
ا أن تتزّوج  )): -رمحه هللا  –قال أومج ال باس القمطيب  وقمجل اوه شكككككككككككهاب: فال أرى أبسكككككككككككً

 ت وإن كا ت يف بمها، نري أ ه ال يقمهبا زوجها حىت ترهم( ه ا م هب اجلمهمجر، حني وضكككككككككك
فقالمجا: ال تركخ ما بامت يف بم  هاسككككككككككها.  (5)والرش ي ومحّاب (4)وقد شككككككككككّ  احلسككككككككككه والشكككككككككك يب

واحلديت حجة  بيهم، وال حّجة هلم يف قمجله يف األّم: فبما ت ّبت يف  هاسها جتّمبت لبشراب؛ 
ن أصككككككككككبه: طهما مه بم  هاسككككككككككها  به ما حكاه اخلبيل، فيحتمل أن يكمجن ألن ت ّبت وإن كا

                                 
 . وقد  سب وداية الكالم لبقمطيب، إال أن ه ا املقر  ليس يف املربمجع مه املههم!.588 /9فتخ الباري ( 1)

 .511، إرشاب الهحمجل ص3/223ا ظم: حتهة املسنول ( 2)

 .سبق  مجيه يف مس،لة  دب املمأب املتمجىف  رها زوجها( 3)

  مم رالفة مه ربت سرني لست ولد .كمجيف  وهمج ،مهدان ش ب مه الش يب  ممو أومج ل،همج ا مام  امم وه شماحي( 4)
 أيب وه ج هم وه هللا و بد ي، ب او  واحلسكككككككني احلسكككككككه، ورأى  بي وه أيب طالب وصكككككككبه ربهه، وت  اخلراب وه

 ،السككككبي ي حاقإسكككك أومج  ره روى .، وها ة مه الصككككحاوة الزوري وهاو  ، ممو وه، وا مم وه، وا باس وه، واطالب
، 12/227. ا ظم: هريخ وغداب سرة ومثا ني ا رتني ووب  ومائة أرو  سرة يف  رميه. ماا ،امل تمم وه ومرصمجر ،وقتابب

 .4/294سري أ الم الربال  

همج فقيه الكمجفة أومج إتا يل محاب وه أيب سبيمان وه مسبم الكمجيف، ممجىل األش ميني. فقيه ال ماق، شيخ ا مام أيب ( 5)
 .178، تقميب الته يب ص5/231ريهة، وتبمي  إوماهيم الرش ي. تمجيف سرة مائة و شميه. ا ظم: سري أ الم الربال  ح

= 
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املماب وه ها هرا: ت ّبت مه  الم بم  هاسكككككها، أي اسكككككتقّبت مه أوجا ها وتغيرياته، ولمج سكككككبّ م أن 
 ((قد حنَلْلِت حنين ونضنعاِت )) لسبي ة: ، فال حّجة فيه، وإمنا احلّجة يف قمجله (1)م راه ما قاله اخلبيل

احلّل حني المجضككك ، و ّبقه  بيه، وي يقل: إذا ا قر  بمك، وال إذا طهما، فصكككّخ ما قاله  ف،وق 
 .(2)((اجلمهمجر

 (3)املسألة اخلامسة: فيمن جيب عليها اإلحداد
يف أن املمأب املتمجىف  رها زوجها إذا كا ت حمّب حلغة  -رمحهم هللا–ال رالف وني ال بما  

 مسبمة، أ ه جيب  بيها ا حداب.
 رتبهمجا فيما إذا ارتّل قيد مه القيمجب امل كمجرب.وا

ف هب ههمجر أهل ال بم إىل أّن ا حداب واجب  به املمأب، مسبمة كا ت أم كتاوية، حمب 
أم أمككة، حلغككة أم صككككككككككككككغريب، وال حككداب  به مربقككة رج يككة كككا ككت أم حئرككة، و به هكك ا مكك هككب 

 .-رمحهم هللا – (7)وارتاره أومج ال باس القمطيب، (6)، واحلراوبة يف املشهمجر(5)، والشاف ية(4)املالكية

                                 
همج اخلبيل وه أمحد الهماهيدي، أومج  بد الممحه البصمي، البغمجي، ومرش   بم ال موض. روى  ه  ثمان وه حاضم  (1)

، واألصم ي، و بي وه  صم، ووهب وه جميم. وهمج شيخ  ه اوه  باس. و ه أيمجب السشتياين، و ره الرضم وه مشيل
سيبمجيه. صدوق  اي،  اود، مه الساو ة. ماا و د الستني ومائة، وقيل:  اش إىل السب ني ومائة. ا ظم: هت يب 

  . 195، تقميب الته يب ص7/429، سري أ الم الربال  1/178األتا  والبغاا 

 .167 /3جلام  ألحكام القم ن وما و دها، وحنمجه يف ا 281 /4املههم ( 2)

 .312 /2ا حداب: تمن ما همج زيرة ولمج م  نريه. ا ظم: حدوب اوه  مفة م  شمح المصاع ( 3)

 .5/493، التاج وا كبيل حباشية ممجاهب اجلبيل 325، جام  األمهاا ص2/119ا ظم: التهمي  ( 4)

 .405 /8، روضة الرالبني 263، الته يب 558 /4ا ظم: املهّ ب ( 5)

 .17 /4، ا قراع 303 /9، ا  صاف 41 /5ا ظم: الكايف الوه قدامة ( 6)

–احلراوبةهمج رواية  رد وما و دها. واملشالهمجن يف ه ه املسككككككككككككككك،لة هم احلرهية و  284 /4ا ظم: املههم ( 7)
، 81-78 /3، فقككالمجا ومججمجب ا حككداب  به املربقككة املبتمجوككة. ا ظم: شككككككككككككككمح م ككاين اشًثر -رمحهم هللا

. 303 /9، ا  صككككككككككككككككاف 299 /11، املغ  266 /3، تبيني احلقككائق 213ف يف الهتككاوى ص الرت
واحتجمجا مبر  املربقة مه اخلموج مه البيت كاملتمجىف  رها زوجها، فيكمجن حكمها كهي يف ا حداب. ول 

 احتج اوه قدامة حبديت الباب؛ أبن املربقة طالقا حئرا حتتّد ألّن ا حداب  به زوٍج!
= 
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 واستدلمجا  به ذلك أببلة مرها:
 ه زيرككب اورككة أيب سككككككككككككككبمككة أهنككا أرربتككه هكك ه األحككابيككت  (1)مككا رواه محيككد وه هف  -1

َبنم   ))الثال ككة: قككالككت زيرككب:  ٍَِبي ْ ُت َه مى ُأم   َ ا أبو   َزْوِج  لنَِّب    (2)َدَخ ٍَِ  ُتوِ َ  أمبو

ٍَْةب سََُْفَياَن ٍَبيَبنم ِبِعيب  ِ يِ  صََُْفَةٌة (3) ْبُي   مَدَ َنْت ِرْنُ    –َخُ وٌق أمْو غمْيُةُه  –ذ  مَدَهْت ُأمُّ 

ٍَاَجن ذ غمْيَة أن   سَََِ ْعُت   َجاِرَيًنذ ُثمَّ َرسَََّْت ِبَعاِرضَََْيَهاذ ُثمَّ  ماَل: و هلل  َرا ِل  ِبالعِّيِب ِرْي 

لُّ ِلاْرَةأمة  ُتْؤِرُي ِباهلل و لَيْوِم  آلِخِة أْن ُتِحدَّ َه مى َري ت      لما َيحِ   ))يقول:  َرسَََوَل  هلل 

 .(( مْوَق َث ماِث لمَيالإذ ِإلَّا َه مى َزْوجإ أمْرَبَعنم أمْشُهةإ َوَهْشًة 
َنِن َجْح إ      ))قككالككت زيرككب:  -2 َنَب  ْب يب         (4) مَدَخ مُت َه مى َزْي َهْت ِبع ٍَِ  ُتوِ   أمُخو اذ  مَد

سَّ  سوَل  هلل     مَ  َسِ ْعُت َر  ْت ِرْنُ ذ ثمَّ  الْت: أَرا و هلل را ل  بالعِّيِب ِري ٍاَجن ذ غمْيَة أن   

ِحدَّ  ْوَق َث ماِث           ))يقول ه ى  ْلِ ْنَبِة:  ِباهلِل و لَيْوِم  آلِخِة أْن ُت ِلاْرَةأمة  ُتْؤِرُي  ِحلُّ  لما َي

 .((َوَهْشًة لمَيالإذ ِإلَّا َه مى َزْوجإ أْرَبَعِن أمْشُهةإ 

                                 
يد وه هف  األ صاري، أومج أفبخ املدين. ممجىل صهمجان وه أوس، وقيل نري ذلك. روى  ه أيب أيمجب، و بد هللا همج مح( 1)

وه  ممو، وزيرب ورت أيب سبمة، و ره اوره أفبخ، وحيىي وه س يد األ صاري، ووكري األشج، وأيمجب وه ممجسه القمشي 
 .182ب الته يب ، تقمي1/499ونريهم. قة. مه الثالثة. ا ظم: هت يب الته يب 

هي أّم املنمرني رمبة ورت أيب سهيان صشم وه حمب وه أمية وه  بد مشس األممجية، وهي أشهم وكريتها. ولدْا قبل  (2)
الب ثة وسب ة  شم  اما. وتزّوجها حبيههم  بيد هللا وه جحش وه رمب وه ي مم األسدي. ف،سبما، مث هاجما إىل 

، وأمهمها الرجاشي أرو مائة بيرار. ماتْت زوجها، فهارقته. فتزّوجها رسمجل هللا احلبشة، فمجلدْا له حبيبة، مث ترّصم 
 .8/140، ا صاوة 6/115حملديرة سرة أرو  وأرو ني. وقيل نري ذلك. ا ظم: أسد الغاوة 

ة همج صشم وه حمب وه أمية وه  بد مشس وه  بد مراف، أومج سهيان القمشي األممجي. وأمه صهية ورت حزن اهلاللي (3)
و شم سرني، وقيل نري ذلك. أسبم  ام الهتخ، وشهد حريرا  . وكان أسّه مه الريب  مة ميممج ة زوج الريب 

والرائف، كان مه املنلّهة. ماا لسّت ربمجن مه رالفة  ثمان. وقيل: لتس  ربمجن. وقيل نري ذلك. ا ظم: أسد 
 .3/332، ا صاوة 5/148الغاوة 

سرة  ال ، وقيل: مخس.  . تزّوجها الريب ش األسدية. وأمها أميمة  مة الريب هي أّم املنمرني زيرب ورت جح( 4)
. كا ْت صمّجامة قمّجامة، صرا ة لبشري، طمجيبة اليد و زلْت وسببها  ية احلجاب، وكا ْت قببه  رد ممجاله زيد وه حار ة 

. ا ظم: بيهة  مم وه اخلراب ممْجًه و ده، ماتْت سرة  شميه، وصبه  بيها اخل حلصدقة. وهي أّول  سا  الريب 
 .8/153، ا صاوة 6/125أسد الغاوة 

= 
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 قالْت: َيا َرسوَل   وَسِ ْعُت أمَّ َس مَ نم  َتقوُل: َجاَءِت  ْرَةأمٌة إىل رسوِل  هلل     ))قالت زيرب:  -3

: ال  هلل إنَّ  ْبَنِت  ُتويف هنها َزْوُجَهاذ و مِد  شَََْتكمْت َهْيَنَهاذ أم مُنْكِحُ َها؟  قال رسََول  هلل 

سول  هلل   –قول: لما رةََّتْيِي أو َث ماًثاذ كلُّ يلك ي – ْشُهةإ   )): ثمَّ  ال ر إنََّ ا ِ َ  أمْرَبَعُن أم

ٍَْد ُكيَّ يف  ْلَجاِ ِ يَِّن َتْةِر  ِباْلَبْعَةِة َه مى َرْأِس  ْلَحْوِل ٌََْةذ َو مْد كماَنْت إ متهق  (( َوَهشَ
 .(1) بيه

هه، املتمجىف وه ا احلديت حبكم  ممجمه يتراول الزوجاا كبّ  )): -رمحه هللا –قال القمطيب 
 رهه أزواجهه، فيدرل فيه احلمائم وا ما ، والكبار والصككككككككككككككغار، وهمج م هب اجلمهمجر، وذهب 
أومج حريهة إىل أ ه ال إحداب  به أمة، وال صغريب، واحلديت حّجة  بيه، وال رالف أ بمه أهنما 

 ( ال ه ى زوجإ )و ال وكككّد هلمكككا مه ال كككّدب، فبكككالرميق اليت تبزمهمكككا وكككه ال كككدب تبزمهمكككا ا حكككداب.
قة فيه مه إجياب و د  هي، فيقتضككككككي حصككككككم ا حداب  به املتمجىف  رها زوجها، فال تدرل املربّ 

جهككة لهظككه ومججكٍه، فال إحكداب  به مرّبقككة  رككده: رج يككة ككا كت أو حئرككة واحكدب أو أكثم، وهمج 
ها ا حداب، املرّبقة  الًث  بي وقال قمجم: إنّ  م هب مالك والشكككككككاف ي وروي ة و را  واوه املر ر.

وقال الشككككككككككككاف ي وأمحد وإسككككككككككككحاق:  .(2)وإليه ذهب أومج حريهة والكمجفيمجن، وأومج  مجر، وأومج  بيد
االحتياط أن تتقي املربقة الزيرة، وقد شكككّ  احلسكككه فقال: ال إحداب  به مرّبقة، وال متمجىف  رها 

اب  به املربقة ا حد وأما مه رأى أنّ  م.احلديت املتقدّ   به إوراله  اّ  زوجها، وهمج قمجل يدلّ 
فمسكككككككككترده: إحلاقها حملتمجىف  رها زوجها، وليس وصكككككككككحيخ؛ لبحصكككككككككم ال ي يف احلديت، لمججمجب 

                                 
، 9/599(، 5334ا أرو ة أشككككهم و شككككما، ) أرمجه البشاري يف الرالق، حب حتّد املتمجىف  رها زوجه( 1)

(، 3709ومسبم يف الرالق، حب وجمجب ا حداب يف  دب المجفاب وحتمميه يف نري ذلك إال  ال ة أايم، ) 
10/ 350. 

همج ا مام أومج  بيد القاسم وه سالم البغدابي، كان إماًما حرً ا يف  بمجم كثريب، مرها: التهسري، والقما اا، واحلديت،  ( 2)
والهقه، والبغة، والرحمج، والتاريخ. كان أومجه سالم  بًدا رومياا لمجل مه أهل هماب. ت  أومج  بيد إتا يل وه ج هم، 

ما، واوه  ييرة، و رميه، و ره حممد وه إسحاق الصاناين، واوه أيب الد يا، واحلار  وشميكا، وإتا يل اوه  بية، وهشي
وه أيب أسامة، و بي وه  بد ال زيز البغمجي، وها ة. أقام وبغداب، مث و  قضا  طمسمجس مثاين  شمب سرة، مث سكه 

 .2/535تا  والبغاا ، هت يب األ101مكة حىت ماا هبا سرة أرو  و شميه ومائتني. ا ظم: طبقاا الهقها  ص
= 
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 ا حداب إمنا همج مبالغة يف التحّمز مه ت ّمضكككها ألسكككباب الركاح يف حقّ  الهمق ويرهما، وذلك أنّ 
والتحّمز  املتمجىف  رهككا زوجهككا، ل ككدم الزوج، إذ ليس مه جهتككه مه يقمجم مقككامككه يف البحككت  رهككا

ا حداب  ه ا إن قبرا: إنّ  هبا، خبالف املرّبق؛ فإ ه حيد متمكّ ها مه البحت  ه أحمجاهلا، فافمقا.
ولمج سكككككككككبّ م ا حلاق القياسكككككككككي لكان  م قمجل امل ىن، فإن قبرا: إ ه ت بُّدا ا قر  ا حلاق القياسكككككككككي.

 .(1)(( ت اىل أ بمالتمسُّك وظاهم البه  أوىل، وقد ويرَّا أ ه يدّل  به احلصم، وهللا
: أّن املتمجىف فارق زوجته وهمج  به هناية ا شككككككككككككككهاق  بيها والمنبة فيها، من املعقول -4

وي تكه املهارقة مه قببه فبزمها ل لك ا حداب وإظهار احلزن، واملربقة فارقها تتارًا 
ًا هلا، فال يت ّبق هبا حكم ا حداب كاملال رة  .(2)لهماقها، مقاحب 

 .(3)ه نري وفاٍب  فبم جيب  بيها ا حداب كالّمج يةأهنا م تّدب م -5
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

                                 
 وما و دها. 284 /4املههم ( 1)

 .475 /5املرتقه لبباجي ( 2)

 .299 /11املغ  ( 3)
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 ةبيع املزايداملطلب األول: حكم 
إذا  مض المجل سككككككب ته لببي  وربب الزايبب يف الثمه، ليبي   به أرف  سكككككك ٍم تصككككككل إليه، 
وهمج املصككككككربخ  بيه وبي  املزايدب، فهل ه ا مرهيد  ره بارل يف الرهي  ه وي  املسككككككبم  به وي   

 أريه أو ال؟
يف ذهب هاهري أهل ال بم مه السككككككككككككككبف واخلبف إىل جمجاز وي  املزايدب، وأ ه نري بارٍل 

 (2)، ورّجحه القمطيب(1)الرهي  ه وي  املسككككككككككككبم  به وي  أريه، و به ه ا م اهب األئمة األرو ة
 .-رمحهم هللا–

 وكان مه احلّجة هلم  به ذلك:
أَرا ))يسككككك،له، فقال:  أن رجال مه األ صكككككار أته الريب  حديت أ س وه مالك   -1

ََْ ٌء؟ ْبسا ((ِ   َبْيِتكم ش  (4)و بسككككككك  و ضكككككككه، وقِكْ با  :  ببس و ضكككككككه،(3). قال: وبه، ح 
ويده،  . قال: ف،هه هبما، ف،ر مها رسمجل هللا ((ئِتِن  ِبِهَ ا )) شمب فيه املا ، قال: 

َرْي َيزيُد َه مى  ))؟. قال رجلا: أه  ر مها ود ْرِهٍم، قال: ((َرْي َيشَََََتِةي َ َذْييِ ))وقال: 

مِهِنْي ، فككك، ركككامهكككا إايه، وأرككك  ؟ ممّتني أو  الًث، قكككال رجكككلا: أه  رككك مهكككا وكككد رْ ((ِدْرَ مإ
ٍَِدِ َ ا طمَعاًراذ  اْنِبْذُه إلمى أمْ ِ كمذ  ))الّدرمهني، وأ رامها األ صكككككككككاريَّ، وقال:  َََتِة ِبأم ش

َََتِة باآلَخِة  مدَُّوًرا  ْأِتين ِبِ    مجًبا ويده، مث  . ف،هه وه، فشكككككككدَّ فيه رسكككككككمجل هللا ((و ش
ٍَْتِعْب َوِبْمذ ولم ))قال:  شَة َيْوًرا   ْيَ ْب  ا َسنم َه . ف هب الّمجل حيترب ((ا أمَرَينَّكم مْخ

                                 
، 2/145، شمح زروق  به المسالة 2/210، املمجط، 4/410، تبيني احلقائق 4/481ا ظم: ودائ  الصرائ  ( 1)

 . 4/60و  الرهه ، م مج ة أ6/307، املغ  5/349، البيان لب مماين 6/423احلاوي الكبري 

. ورالف يف ذلك و ض السبف؛ أل ه  ردهم مه البي   به وي  أريه املرهي 4/108ا ظم: املههم ( 2)
 .4/448 ره، وهمج قمجل إوماهيم الرش ي  به ما حكاه اوه حجم يف الهتخ 

 .225احلبس: الكسا  ال ي يبي ظهم الب ري حتت القتب. الرهاية )مابب(: حبس. ص ( 3)

القدح الضشم الغبي  اجلايف، وقيل: قدحا مه رشب مقّ م، وقيل: نري ذلك كما يف لسان  الق ب:( 4)
 .11/235ال مب 

= 
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ويبي ، فجا  وقد أصككاب  شككمب براهم، فاشككمى وب ضككها  مجح، ووب ضككها ط اما، فقال 
 ذ  َخْيٌة لمكم أْن َتِج َء  ْلَ سَْأملمنم ُنْكَتًن ِ   وْجِهكم َيْوَم  ْلِقَياَرِنذ إنَّ  )): رسكككككمجل هللا 

ذ أو لذي َدِم  (2)ذ أو لذي ُغْةمإ ُرْفِظمإ(1)ُح إلَّا لثالثن: لذي  مْقةإ ُرْدِ م ْلَ سََْأملمنم لما تصََُْ 

 .(4)أرمجه األرو ة (((3)ُروِجمإ

تمجىّل وي  املزايدب ورهسكككككه، ولمج كان حماًما مرهّيا  ره ملا  : أّن الريب وجه االسههههتدالل منه
ف به 

(5). 
 : أبّن احلديت ض يفا كما سبق ويا ه.ويناقش

ذ (6)أنَّ َرُجً ا أْهَتَق ُغ ماًرا لمُ  َهْي ُدُبةإ)): -رضككككككككككككككي هللا  رهما–وم وه  بد هللا  ه جا  -2

ٍَْتاَجذ  أمَخَذُه  لنَِّب ُّ   (7) قال: َرْي َيشََََتةيِ  ِرن  ؟  اشََََتَة ُه ُنَعْيُم ْبُي َهْبِد  هلل  ا

  .(8)((بكذ  وكذ ذ  َد مَعُ  إلمْيِ 

ك به  مض ه ا ال بد لببي   مضككه لبمزايدب؛ ليسككتقضككي مره  ملا : أّن الريب وجه التمسه 
 .(9)نمما ه، فدّل ذلك  به صّحة وي  املزايدب

                                 
 .309أي شديد يهضي وصاحبه إىل الدق ا  )اخلضمجع يف طبب احلاجة(. الرهاية )بق ( ص( 1)

 .711أي الشديد الشري . الرهاية )فظ (، ص ( 2)

 .961ها وإال قتل وأوج . ا ظم: الرهاية )وج (، صأي املتحّمل لدية يس ه فيها حىت ينبي( 3)

 .سبق  مجيه يف املس،لة الساوقة( 4)

 .4/108ا ظم: املههم ( 5)

(، وبه : 2230أي بوّمه، وهمج  تق م ّبق  به املمجا، كما روى البشاري يف البيمجع، حب وي  املدوم، )( 6)
 .((املدوم حع الريب  ))

د وه  بد وه  مجف وه  مجيج وه  دي القمشي، ال دوي، امل موف حلرّحام. كان إسالمه همج   يم وه  بد هللا وه أسي( 7)
قبل  مم، ولكره ي يهاجم إال قبيل فتخ مكة. وذلك أل ه كان يرهق  به أرامل و   دي وأيتامهم، فبما أراب اهلجمب 

. ا ظم: أسد الغاوة يف حياب الريب  . وقيل: ماا يف منتةأبّي بيٍه شئِت! استشهد أبجرابيهقال له قمجمه: أقْم وب ْن 
 .6/362، ا صاوة 2/420، هت يب األتا  والبغاا 4/570

 .447 /4(، 2141البشاري يف البيمجع، حب وي  املزايدب، ) (8)

 .4/448ا ظم: فتخ الباري ( 9)
= 
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: أّن وي  املزايدب ممجضكككككككككمجعا لربب الزايبب، وأّن السكككككككككمجم ال مير  الراس مه من املعقول  -3
 ، فبم يكه بارال يف املرهي  ره مه البي   به وي  أريه.(1)الربب

 
 لساملطلب الثاين: خيار اجمل

يف أّن  –رمحهم هللا –إذا تبكككاي  المجالن، وافمقكككا أبوكككداهنمكككا، فال رالف وني أهكككل ال بم 
يف  -رمحهم هللا–البي  قد لزم، وأما إذا  قدا البي ، وي يهمقا أبوداهنما، فقد ارتبف أهل ال بم 

  بمجا ريار افبس و دمه  به قمجلني:
، وارتكككاره (3)، واملكككالكيكككة(2)احلرهيكككة: ال يثبكككت ريكككار افبس، وهككك ا مككك هكككب القول األول

 رمحهم هللا . (4)القمطيب
 رمحهم هللا. (6)، واحلراوبة(5): يثبت ريار افبس، وه ا م هب الشاف يةالقول الثاني

 :األدلة
 :أدلة أصحاب القول األول

 استدل أصحاب القمجل األول أببلة مه الكتاب والسرة وامل قمجل.
  :فقمجله ت اىل أما الكتاب               سمجرب املائدب اشية األوىل. 

 : أّن هللا ت اىل أمم حلمجفا  حل قمجب، والبي   قد، فيبزم المجفا  وه.وجه االستدالل منه
: أبن البي  ال يتّم وال يكمجن  قًدا إال وتهّمق املتباي ني، كما جا ا وه السكككككرة ونوقش هذا

ه املصرهه  
(7). 

                                 
 .6/423ا ظم: احلاوي الكبري ( 1)

 . 441 /5البحم المائق ، 276 /4، تبيني احلقائق 1023 /5الهقه الراف  ا ظم: ( 2)

 .343، الكايف الوه  بد الرب ص 1043 /2، امل مج ة 171 /2ا ظم: التهمي  ( 3)

 .382 /4ا ظم: املههم ( 4)

 ، 58 /2، مغ  احملتاج 16 /5ا ظم: البيان لب مماين ( 5)

 .4/101، م مج ة أو  الرهه 4/364، ا  صاف 2/295ا ظم: شمح الزركشي  به تتصم اخلمقي ( 6)

 .147 /9، احملبه 489 /5ا ظم: االست كار ( 7)
= 
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 ْلُ َتبايَِِعاِن باخِلَياِر ))رضكككككي هللا  رهما قال: –فما رواه  بد هللا وه  ممو  أما من السههههنة

َََْينم أْن ُيِقي م ُ  ٍَِبُ  َخشَ َََا َََْفقمنم ِخَيارإذ   ما َيِحلُّ لمُ  أْن ُيفماِرَق صَ  ((را لمْم َيْفَتِة ماذ إلَّا أْن َتكوَن صَ
 .(1)أرمجه الثال ة

ونّي هب ا احلديت أّن اخليار املثبت  دب وليس حبتم؛  : أّن الريب تدالل منهوجه االسههههههه
 .(2)هنه أن يهارق صاحبه رشية ا قالة، وا قالة إمنا تكمجن و د لزوم البي  ألن الريب 

 :همور ونوقش
أن احلككديككت بليككل  به  بمجا ريككار افبس ال  به  هيككه، وهكك ا الكك ي فهمككه أهككل  -1

وم ىن ه ا أن يهارقه و د  ))قال أومج  يسككككككككككككككه:  يف كتبهم.احلديت ال ي أرمجمجه 
البي  رشكككية أن يسكككتقيبه، ولمج كا ت الهمقة حلكالم، وي يكه له ريار و د البي ، ي 

َََْينم   )):يكه هل ا احلديت م ىن، حيت قال  ٍَِبُ  َخش َََا َولما َيِحلُّ لمُ  أْن ُيفماِرَق ص

 .(3)((أْن ُيِقي مُ 

رضككككككككككي هللا  –مموكة ح هاع، ويدّل  به تمكه ف ل اوه  مم أن ظاهم ه ه المواية  -2
كما سككككي،يت، فقد كان إذا أراب أن جيب البي  مشككككه حىت يهارق صككككاحبه،   – رهما 

 .(4)وهمج ال ي روى احلديت و بم م راه وتمجه

                                 
، والمم ي يف البيمجع، حب 474 /3(، 3456أرمجه أومج باوب يف البيمجع، حب يف ريار املتباي ني، )( 1)

، والرسكائي يف البيمجع، حب وجمجب اخليار 203 /5(، 1247ما جا  يف البيّ  ني حخليار ما ي يتهمقا، ) 
ره المم ي، قال األلباين: ))همج كما 288 /7(، 4495ا أبوداهنما، )لبمتباي ني قبل افماقهم . وحسككككككككككككككّ
 .155 /5قال((. إروا  الغبيل 

. قال الزرقاين: وه ا أشككككككككككككككبه 378 /3وما و دها، شككككككككككككككمح الزرقاين  به املمجط،  382 /4ا ظم: املههم ( 2)
 األجمجوة. 

 لرسائي  به ه ا احلديت.. وا ظم تبمجيب أيب باوب وا203 /5جام  المم ي م  ال ارضة ( 3)

. وحكاية ا هاع مرقمجضككككككككة وقمجل ا مام أمحد رمحه هللا ملا ذكم له ف ل اوه 5/489ا ظم: االسككككككككت كار ( 4)
 .5/15اوه قدامة. املغ   وارتاره. ((ه ا اشن قمجل الريب  )) ممو قال: اوه  مم وحديت 

= 
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، فإن سكككككككككككّبم أ ه صكككككككككككحيخ، لكا ت األحابيت املثبتة (1)أن ه ا احلديت ال يصكككككككككككخّ  -3
: -رمحه هللا –، ألهنا أصككككككككككككككّخ وأقمجى، حىت قال اوه  بد الرب لبشيار ممجَّحًة  بيها

مه  ((البيّ  ككان حخليككار...)): وأه  ال بمككا  مه أهككل الهقككه ححلككديككت أن قمجلككه ))
 .(2)((مه أربار اشحاب ال دول، ال اتبهمجن يف ذلك أ بت ما يموى  ه الريب 

ألودان ال متر  مه االسككككككتقالة أّن محل االسككككككتقالة  به ا قالة فاسككككككدا؛ ألّن املهارقة ح -4
اليت محبمجا اخلرب  بيها، ول هي ممكرة أوًدا ولمج و د  شككككككككككككككماا األ مجام، فكان ه ا 

 .(3)اخلرب ال م ىن له وال حقيقة، وال فائدب

: أن افبس جمهمجل املدب، ولمج شكككمط اخليار مدب جمهمجلة لبرل إهاً ا، فكيف وأما املعقول
 .(4)طا يف الشمعيثبت حكم حلشمع مبا ال جيمجز شم 

: أبن الغمر م دوما يف ريار افبس؛ ألّن كالا مرهما متمكّ ها مه إمضككككككككككا  البي  أو ونوقش
 .(5)فسشه حلقمجل أو حله ل فال نمر

 :أدلة أصحاب القول الثاني
 استدلمجا حلسرة وامل قمجل:

 أما الّسّرة ف،حابيت و ًثر مرها:
 ه رسككككككككمجل هللا  -هللا  رهما رضككككككككي– ه  البيت وه سكككككككك د  ه هف   ه اوه  مم  -1

 :((             ٍِد  ِرْنُهَ ا ِباْلِبَياِر َرا لمْم َيَتفمةَّ ماذ َوكماَنا َجِ يًعاذ إي  َتباَيَم  لةَُّج ماِن  مُكلُّ َو 

َعا َه مى َيِلكم  مقمْد َوَجَب               َباَي ٍَُدُ َ ا  ْلآَخَة  مَت ٍَُدُ َ ا  آلَخَةذ  مِهْن َخيََّة أم أمْو ُيَبي ْة أم

                                 
 .9/150ض هه اوه حزم يف احملبه ( 1)

 .484 /5االست كار ( 2)
 . حرتصار.9/150احملبه ( 3)

 . ورالصة ه ا الكالم أن يف إ باا ه ا اخليار نمرًا.378 /3، شمح الزرقاين  به املمجط، 2/845القبس ( 4)

 .418 /5فتخ الباري ( 5)
= 
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ٍَُدُ َ ا  ْلَبْيَم  مقمْد َوَجَب  ْلَبْيمُ         ْلَبْي متهق  ((ُمذ َوإْن َتفمةَّ ما َبْعَد أْن َتَباَيَعا َولمْم َيْتُةْك أم
 .(1) بيه

قال:  أن رسككككككككككككككمجل هللا  -رضككككككككككككككي هللا  رهما– ه مالك  ه هف   ه اوه  مم  -2
ٍِِبِ  رَ        )) ٍِد  ِرْنُهَ ا ِباْلِبَياِر َه مى صَََََا  ((ا لمْم َيَتفمةَّ ماذ إلَّا َبْيَم  ْلِبَيارِ    ْلَبي َعاِن ُكلُّ َو 

 .(2)متهق  بيه

إي  )): قال: قال رسكككككككككككككمجل هللا  –رضكككككككككككككي هللا  رهما –ما رواه هف   ه اوه  مم  -3

ِعِ  َرا لمْم َيَتفمةَّ ماذ أمْو                 َياِر ِرْي َبْي ِباْلِب َ ا  ٍِد  ِرْنُه ُكلُّ َو  ِباْلَبْيِم  م َعاِن  َباِي َباَيَم  ْلُ َت َت

قال         ((وَن َبْيُعُهَ ا َهْي ِخَيارإذ  مِهَي  كماَن َبْيُعُهَ ا َهْي ِخَيارإ  مقمْد َوَجَب  ْلَبْيُمَيُك
هف : فكان إذا حي  رجال ف،راب أن ال يقيبه، قام فمشككككككككككككككه هرّيًة مث رج  إليه. رواه 

 .(3)مسبم

  ْلُ ْؤِرِنَ  ُهْثَ اَن ْبِي ِبْعُت ِرْي أمِررِي ))قال:  -رضكككككككككككككي هللا  رهما– ه  بد هللا وه  مم  -4

ض   هلل هنه ا –َهفَّان  ٍَتَّى   -ر َراًلا ِبالَو ِدي ِبَ الإ ِبَبْيَبَةذ   م َّا َتَباَيْعَنا َرَجْعُت َه مى َهِقِب  

ٍَتَّى  َخَةْجُت ِرْي َبْيِتِ  َخشََََْين أْن ُيَة دَِّن   ْلَبْيَمذ َوكماَنِت  لسَََُّنَُّن أنَّ  ْلُ َتَباِيَعْيِي ِباْلبِ  َياِر 

ََُْقُتُ  إلمى أمْرِض  َيَتفمةَّ ماذ  ال هبد  هلل:  م م َّا َوَجَب َبْيِع  َوَبْيُعُ  َرأمْيُت أن    مْد غمَبْنُتُ  ِبأمن   سَ

 . (4)أرمجه البشاري ((َث وَد ِبَث ماِث لمَيالإذ وَسا مِن  إىل  ْلَ ديَنن بث ماث ليالإ

                                 
 /5(، 2112أرمجه البشاري يف البيمجع، حب إذا رريَّ أحدمها صككككككككاحبه و د البي  فقد وجب البي ، ) ( 1)

 .415 /10(، 3833لبيمجع، حب  بمجا ريار افبس لبمتباي ني، ) ، ومسبم يف ا420

، ومسككككككبم يف البيمجع، 415 /5(، 2111أرمجه البشاري يف البيمجع، حب البيّ  ان حخليار ما ي يتهمَّقا، )( 2)
 .413 /10(، 3831حب  بمجا ريار افبس لبمتباي ني، )

 .415 /10(، 3834بمتباي ني، )صحيخ مسبم، يف البيمجع، حب  بمجا ريار افبس ل( 3)

ت بيقا يف البيمجع، حب إذا اشككمى شككيئا فمجهب مه سككا ته قبل أن يتهمقا، وي يركم البائ   به املشككمي، ( 4)
. ووصككككككككككككبه ا تا يبي، كما ذكم احلاف  اوه حجم يف 423 /5(، 2116أو اشككككككككككككمى  بدا ف، تقه، )

 .425 /5الهتخ 
= 
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ْلَبي َعاِن ِباْلِبَياِر َرا لمْم َيَتفمةََّّ ماذ  مِهْن        )):   ه الريب  (1)ما رواه حكيم وه حزام -5

متهق  ((صَََََد ما َوَبيََّنا ُبوِركم لمُهَ ا ِ   َبْيِعِهَ اذ َوإْن كمَذَبا َوكمَتَ ا ُرِحَق َبَةكمُن َبْيُعُهَ ا
 .(2) بيه

ٍِصَ  َعام َباذ ًلِزْنا َرَنْلَزَناذ  مَنلم ًةَوْزا غمَنْوَز: غمقال (3) ه أيب المجضككككي  -6 ذ  امإ مُغا ِبسً َةا  مَنلم ٌبا

ٍَِدَغ ْل َيا ِرَحَبصََْا أم َّ ماذ  مَ ِهِت مْيلما َوَ ِهِرْوَي نميَِّقا َباَر مأم مَُّث   ِ سَََِةى  مإلم اَمقمذ  ميُلٍِ لةَّ َةضَََذ 

   ِنْيذ  قال: بَ ِ يَْ إل ُ عَ  مْديَ  ْنأم ُلجُ ى  لةََّبأمذ  م ِمْيَباْلبِ  ُهَذخَ أمَو ُلجُ ى  لةََّتأمذ  م َمِدنَ  م ُ جُ ِةسَََُْي

َََ ةمَزْةأبو َب كمَنْيوَب ٍِصَ ٍِ  َنِ  ةمَزْةا أبا َبَيَتأمذ  م(4)   ِب لنَّ ُبا َََْع ْل ِنَيا  ِهِذَ  ُ ا لمالمقمذ  مِةكمسَ

َََّ لِق َََْةَتذ  قال: أمنمص ََِأْ  أْن اِنَيض َََقما ِبَ ُكَنْيَب َ ض ََوِلَر اِءض ََول  هلل  ؟ هلل  س  : ال رس
َرا لمْم َيَتفمةَّ ما        ْلَب)) َياِر  ِباْلِب َعاِن  رَ   ((ي  رواه أومج باوب واوه  (( ا َ ُتْ َةَتا  ْ  َ  ُكَرا أمذ  ال: 

 .(5)ماجة

                                 
. رمجيبد وه أسد وه  بد ال زى وه قصّي األسدي، اوه أري ردجية زوج الريب همج أومج رالد حكيم وه حزام وه  ( 1)

قبل املب ت، وكان يمجّبه وحيبه و د الب ثة، ولكره أتّرم إسالمه  ولد قبل الهيل وثال   شمب سرة. كان صديق الريب 
سالمه. ماا سرة مخسني، حىت  ام الهتخ. وكان مه املنلّهة. شهد حريرا، وأ ري مه نرائمها مائة و ري، مث حسه إ

وقيل: أرو ، وقيل: مثان ومخسني، وقيل: ستني. وهمج ممه  اش مائة و شميه سرة شرمها يف اجلاهبية وشرمها يف 
 .2/98، ا صاوة 1/522ا سالم. ا ظم: أسد الغاوة 

بم يف ، ومسكك391 /5(، 2079أرمجه البشاري يف البيمجع، حب إذا ونّي البّي ان وي يكتما و صككحا، ) ( 2)
 . والبه  ملسبم. 416 /10(، 3836البيمجع، حب الصدق والبيان، ) 

همج  باب وه   ِسْيب، أومج المجضي  القيسي، هو ي، ت   بي وه أيب طالب، وأح ومزب األسبمي. وروى  ره هيل وه  (3)
  .291يب ص، تقميب الته 2/547ممّب، ووديل وه ميسمب. قة مه الثالثة. ا ظم: هت يب األتا  والبغاا 

ستة  فتخ مكة. روي له  ه رسمجل هللا  همج  ضبة وه  بيد  به الصحيخ. أسبم قدميا. وشهد م  رسمجل هللا  (4)
وأرو مجن حديثا.  زل البصمب، مث نزا رماسان، قيل: رج  إىل البصمب فتمجيف هبا، وقيل: ماا خبماسان يف رالفة م اوية 

وستني. وقيل: ماا وريساومجر، وقيل: مبهازب وني سجستان وهماب. ا ظم:  أو يزيد. وقيل: تمجيف سرة  رتني وقيل: أرو 
 .6/341، ا صاوة 2/470هت يب األتا  والبغاا 

، واوه مككاجككة يف 475 /3(، 3457أرمجككه أومج باوب يف البيمجع وا جككاراا، حب يف ريككار املتبككاي ني، ) ( 5)
. والسياق أليب باوب، قال املر ري: رجال 28 /3 (، 2182التجاراا، حب البي ان حخليار ما ي يهمقا، ) 

 .218 /2، صحيخ اوه ماجة 96 /5إسرابه  قاا، وصححه األلباين. ا ظم: هت يب السره 
= 
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 :واالستدالل من هذه األحاديث من وجوه
 أ بت اخليار لبمتباي ني ما ي يهمقا. : أّن الريب أوال
، وه ا يف ناية المجضككككككككككككمجح ((ايًعِ ا َجاَنكمَو)): ونّي املماب حلهماق وقمجله  : أن الريب اثنيا
 والبيان.

ومها مه رواب حديت  -رضككككي هللا  رهم–: أّن ه ا فهم اوه  مم وأيب ومزب األسككككبمي اثلثا
 الباب، ومها أبرى مبا رواي.

فيه بليل واضخا  به أّن ه ا  ((ُننَّ لسُّ ِتَنكماَو )):  -رضي هللا  رهما–: قمجل اوه  مم رابعا
 موفًا مستهيًضا  ردهم.األمم كان م 

 :ونوقش مبناقشات عديدة منها
 : أن املماب حلهماق هرككا الهماق حألقمجال ال حألوككدان، وأيكّكدوا ذلككك وقمجلككه ت ككاىل:أوال  

                فمه امل بمجم أن ه ا االفماق افماق حألقمجال، ( 130)الرسككككككككككككككككا ،
 .(1)ط الرالق التهّمق حألودانوليس مه شم 

 :بوجوه وأجيب عن هذا
أن البه  ال حيتمكككل مكككا قكككالمجه؛ إذ ليس وني املتبكككاي ني تهّمق وقمجل وال ا تقكككاب، إمنكككا  -1

 .(2)ويرهما اتهاق  به الثمه واملبي  و د االرتالف فيه
ه، أن ه ا يبرل فائدب احلديت؛ إذ قد  بم أهنما حخليار قبل ال قد يف إ شككائه وإمتام -2

 أو تمكه.

 .(3)-رضي هللا  رهما–أ ه يمّبه تهسري اوه  مم لبحديت وتهسري أيب ومزب  -3

                                 
 .378 /3، شمح الزرقاين  به املمجط، 258 /6، فتخ القديم 473 /4ا ظم: ودائ  الصرائ  ( 1)

 .491 /5، وا ظم: االست كار 11 /6املغ  ( 2)

 وتصمف يسري. 11 /6 املغ ( 3)
= 
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إذا س بّ م هلم احتمال البه  هل ا، فإ ه جماز مقاول حقيقة، وإذا ت ارضت احلقيقة م   -4
 .(1)افاز قدّ مت احلقيقة اتهاقًا

البي ، وذلككك أن حقيقككة : أن املماب حملتبككاي ني املتسككككككككككككككككاومككان البكك ان ي يرهكك  ويرهمككا اثنيهها
 .(2)املتباي ني املتشانالن أبمم البي  ال مه مت البي  ويرهما وا قضه؛ أل ه جمازه

أبن هك ا ابي احلكديكت  ه فكائكدب؛ أل كه م قمجل أّن ككّل واحكد يف مكاله  وأجيب عن هذا
، ه ا م بمجما حل قل والهرمب والشكككككمي ة، وإذا كان  مْجم  ه ا ك لك، وسكككككب ته حخليار قبِل وحاِل السكككككَّ

ِ مبا ال فائدب فيه وربت فائدب اخلرب، وقد جّل رسمجل هللا   .(3)أْن ا ْرب 
 .(4): أّن ه ا تالف ل مل أهل املديرة، وال مل مقّدم  به  قل اشحاباثلثا

 :وأجيب عن هذا همرين
 أّن تقدمي  مل أهل املديرة  به اخلرب تتبفا فيه، فال تصّخ احلمجالة  بيه. -1
ألن االرتالف فيهككا حملككديرككة ))اّب ككا  إهككاع أهككل املككديرككة  به هكك ا؛  أ ككه ال جيمجز -2

م بمجما، وأّي إهاع يف ه ه املس،لة إذا كان املشال ف  فيها مرهم:  بد هللا وه  مم، 
 .(6)((ونريه؟ (5)وس يد وه املسّيب، واوه شهاب، واوه أيب ذئب

                                 
 .1664 /3ا ظم: وداية افتهد ( 1)

  .258 /6، فتخ القديم 1664 /3، وداية افتهد 429 /6، املرتقه 486 /5ا ظم: االست كار  (2)

 .1664 /3، وفيه تشري  شري ، وداية افتهد 150 /9حرتصار، وا ظم احملبه  491 /5االست كار ( 3)

. و قل  ه ا مام مالك قمجله: وال مل  به رالفه  رده، و سكككككب اوه 134 /2 ا ظم: الهمجاكه الدواين( 4)
 . 845 /2ال ميب مه ز م ه ا  ه مالك حلغباوب، ا ظم: القبس 

همج حممد وه  بد الممحه وه املغريب وه احلار  وه أيب ذئب القمشي ال اممي، أومج احلار  املدين. مه هو ي التاو ني،  ( 5)
وس يد املقربي، و رميه. و ره ها اا، مرهم م مم، والثمجري، ووكي ، وحيىي وه القران، واوه  ت  هف ا، و كممة،

املبارن. ولد سرة مثا ني، وأقدمه املهدي وغداب فحّد  هبا، مث رج  يميد املديرة، فتمجيف حلكمجفة سرة تس  ومخسني 
 ))ضائبه واجتهابه يف ال بابب، حىت قيل  ره: ومائة. وهمج اوه تس  وسب ني سرة. ذكم اخلريب و ره الرمجوي  بً ا مه ف

، هت يب األتا  والبغاا 2/296. ا ظم: هريخ وغداب ((ولمج قيل له: إّن القيامة تقمجم ندا ما كان فيه مزيد اجتهاب
1/101. 

 .488 /5االست كار ( 6)
= 
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 :الترجيح
نّي له أّن أصككككككككككككككحاب القمجل الثاين فازوا ومه  ظم يف أبلة الهميِقنْي يف ه ه املسككككككككككككككك،لة، تب

 حألجِمْيه ، وحازوا السَّ اِبتِكنْي .
ك وه أصكككككحاب القمجل األول ترمجيل ليس  بيه ت مجيل، وأتويل ال يسكككككا ده بليل،  وما متسكككككّ
، وقد سبق اجلمجاب  ه استدالالهتم مبا يتبنّي وه رجحان  وما كان ه ا سبيبه، فشالفه همج املت نيّ 

  بم  رد هللا ت اىل.القمجل الثاين. وال
 املطلب الثالث: بيع أجزاء امليتة، وحتته مسألتان:

 املسألة األوىل: بيع جلود امليتة
–؛ حلديت جاوم وه  بد هللا (1) به أن وي  امليتة ال جيمجز -رمحهم هللا–أه  أهل ال بم 

ٍَةََّم َبْيَم إنَّ  هللم َوَر)) ام الهتخ مبكة:  أ ه ت  رسكككككككككمجل هللا يقمجل  -رضكككككككككي هللا  رهما ََولمُ   س

 .(2)متهق  بيه (( ْلَبْ ِةذ َو ْلَ ْيَتِنذ َو ْلِبْنزيِةذ َو ْلأمْصَناِم
وأما جبد امليتة، فإن كان قبل الدحغ فال جيمجز وي ه ل بة الرجاسككككككككة  رد هاهري أهل ال بم 

 ، وأما إذا بو  ا هاب، فقد ارتبهمجا فيه  به قمجلني:(3)-رمحهم هللا–
، و بيككه (5)، وقمجل  رككد املككالكيككة(4)جيمجز وي ككه، و به هكك ا مكك هككب احلرهيككة: القول األول

 .-رمحهم هللا – (7)، ورّجحه القمطيب(6)م هب الشاف ية

                                 
 .537 /4، وفتخ الباري 127ا ظم: ا هاع الوه املر ر ص( 1)

، ومسكككبم يف البيمجع، 535 /4(، 2236تاب البيمجع، حب وي  امليتة واألصكككرام، ) أرمجه البشاري يف ك( 2)
 .8 /11(، 4024حب حتممي وي  اخلمم وامليتة واخلرزيم واألصرام، )

 . تتصككككككككككككككم ارتالف((ي جند  ه أحد مه ال بما  جمجاز وي  جبمجب امليتة قبل الدحغ))قال أومج ج هم: ( 3)
 .301 /4جمجاز البي  مربقا. ا ظم: االست كار  قل  ه الزهمي  ، نري أن أح  مم161 /1ال بما  

 .332 /4، ودائ  الصرائ  160 /1، تتصم ارتالف ال بما  17ا ظم: تتصم الرحاوي ص ( 4)

 .264 /1، ا ظم: شمح التبقني 463 /4همج رواية اوه وهب  ه ا مام مالك  به ما ذكم القمطيب ( 5)

 .420 /1، الرجم المجهاج 30، المججيز ص 56 /5ا ظم: البيان لب مماين ( 6)

  .463 /4ا ظم: املههم  (7)
= 



 ارات الفقهّية لإلمام أبي العّباس القرطبّي في غير العباداتاالختي

 214 

 .-رمحهم هللا- (2)، واحلراوبة(1): ال جيمجز وي ه، وه ا م هب املالكيةالقول الثاني
ه يرهم حلدو  : ارتالفهم يف اجلبد هل يرهم حلدو  أو ال؟ فمه رأى أ سببببب الخالف  

 .(3)قال جبمجاز وي ه و د بوغه، ومه رأى أ ه ال يرهم حلدو  قال أب ه جنس ال جيمجز وي ه
 :األدلة

 :أدلة أصحاب القول األول
 استدلمجا أببلة مرها:

وشكككككككككككاب،  (4)قال: تصكككككككككككّدق  به ممجالب مليممج ة -رضكككككككككككي هللا  رهما– ه اوه  باس  -1
ا أمَخْذُتْم إَ اَبَهاذ  مَدَبْغُتُ وُهذ  ماْنَتفمْعُتْم َ  َّ))فقال:  فماتت، فمّم هبا رسككككككككككمجل هللا 

ٍَُةَم أمْكُ َها)). فقالمجا: إهّنا كا ت ميتة. فقال: ((ِبِ ؟  .(5)متهق  بيه ((إنََّ ا 
قمْد طمُهَة     )): قكككال: ت كككت رسككككككككككككككمجل هللا  و ركككه  -2 ْله اُب  م أرمجكككه  ((إي  ُدِبَ   

 .(6)مسبم

أشكككككككككككككار إىل اال تهاع حجلبد و د بوغه، وأّن  لريب : أّن اوجه االسهههههههههتدالل من احلديث 
 ال ي حمّ م مه امليتة أكبها، وأّن ا هاب إذا بو  فقد طهم، وإذا طهم جاز وي ه، وهمج املربمجب.

 
 

                                 
 . 328، الكايف الوه  بد الرب ص 620 /2،  قد اجلمجاهم الثميرة 178 /1ا ظم:  يمجن افالس ( 1)
 .89 /1، ا  صاف 363 /6، املغ  191ا ظم: كتاب ا رشاب لبشميف اوه أيب ممجسه ص ( 2)

 .463 /4، والقمطيب يف املههم 363 /6اوه قدامة يف املغ  أشار إىل سبب اخلالف ( 3)

يف  ميممج ة. تزّوجها الريب  هي أّم املنمرني ميممج ة ورت احلار  وه حْزن اهلاللية. كان اتها ومّب، فسماها الريب ( 4)
سني. ا ظم: أسد وسمف، وماتْت هبا سرة إحدى ومخ ذي الق دب سرة سب ، ملا ا تمم  ممب القضية. تزّوجها الريب 

 .8/322، ا صاوة 6/272الغاوة 

، ومسبم يف  ( ،1492 ،)3/ 447أرمجه البشاري يف الزكاب، حب الصدقة  به ممجا  أزواج الريب ( 5)
 والبه  ملسبم. 274 /4(، 804الرهارب، حب طهارب جبمجب امليتة حلدحغ، ) 

 .276 /4(، 810أرمجه مسبم يف املمجض  الساوق، )( 6)
= 
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 :أدلة أصحاب القول الثاني
نم َوأمَنا ِبأمْرِض ُجَهْيَن ُ ِةَئ َه مْيَنا ِكَتاُب َرسَََوِل  هلل ))قال:  (1)ما رواه  بد هللا وه   ِكْيم

 .(2)أرمجه األرو ة ((أْن لما َتْسَتْ ِتُعو  ِرَي  ْلَ ْيَتِن ِبهَ اب  َولما َهَصب ))ُغ ماٌم َشابٌُّذ 
ل، فيبقه  به  : أّن الريب وجه االسهههههههتدالل منه هنه  ه اال تهاع ح هاب، وي يهصكككككككككّ 

 ه.ال ممجم يف املدومجغ ونريه، وإذا حمّ م اال تهاع حمّ م البي ؛ أل ه مر
:  ه  بد هللا وه  كيم (3)وأيضككككككككككككا فإّن ه ا احلديت مت،ّرم ودليل رواية أيب باوب األرمى

 كتب إىل جهيرة قبل ممجته وشهم... احلديت ورحمج البه  الساوق.  أّن رسمجل هللا 
 وه ا ويان لبتاريخ، فيقّدم  به األحابيت الساوقة.

 وأجيب  ه ه ا:
 .(4) املدومجغ، فإذا بو  ال يسمه إهاحأوال: أّن ا هاب يف البغة همج اجلبد نري

ًث يا: لمج سبّ م أن ا هاب يشمل املدومجغ ونريه، لمججب محبه  به نري املدومجغ، تمجفيًقا وني 
 .جي م على الرت  واجلمع مقد  ، (5)الدالئل

 :الترجيح
همج القمجل األول، وذلك لصكككككككككككحة وقمجب ما  -وهللا أ بم–ال ي يمّجخ  ردي يف املسككككككككككك،لة 

 ، وض ف بليل املشالهني.استدلمجا وه
                                 

وي يسم  مره، وت  كتاوه ال ي كتب إىل أرض  يم اجله . سكه الكمجفة. أبرن الريب كِ همج أومج م بد  بد هللا وه    ( 1)
 .314، تقميب الته يب ص3/235جهيرة.  قة. ماا يف إممب احلجاج. ا ظم: أسد الغاوة 

، والمم ي 238 /4، (4127أرمجه أومج باوب يف البباس، حب مه روى أن ال يرته  إبهاب امليتة، ) ( 2)
، والرسككائي يف الهمع وال تريب، 171 /7(، 1729يف البباس، حب ما جا  يف جبمجب امليتة إذا بوغت، ) 

، واوه ماجة يف البباس، حب مه قال ال يرته  مه 197 /7(، 4260حب ما يدو  وه جبمجب امليتة، ) 
 /1ححه األلباين يف ا روا  . وحسككككككره المم ي، وصكككككك165 /4(، 3613امليتة إبهاب وال  صككككككب، ) 

74. 

 (.4128يف املمجض  الساوق، ومقم: ) ( 3)

 .333 /4ا ظم: جام  المم ي و د ذكمه حلديت ا هاب، ودائ  الصرائ  ( 4)

 .265 /3، شمح التبقني 304 /4ا ظم: االست كار ( 5)
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أمكككا طهكككارب اجلبكككد حلكككدحغ فقكككد  )): -رمحكككه هللا ت كككاىل–قكككال ا مكككام أومج  بكككد هللا املكككازري 
، وقيل: ((َةُهطم ْدقم  م اُب إل َ  َ ِب  ُدإَي )): ارتبف فيها امل هب، فقيل: يرهم حلدحغ؛ لقمجله 
، ((ب صَََا َهلمَو به اب  ِنَتْيَ  ْل َيو  ِرُعِفَتْنا َتلم ))ال يرهم حلدحغ؛ لقمجله  بيه الصكككككككالب والسكككككككالم: 

  َيو  ِرُعِفَتْنا َتلم  )): وإن قبرا وبرا  ال ممجمني إذا ت ارضكككككككككككككككا؛ ألن قمجله – واملذهب األول أوىل

َََا َهلمَو ه اب ِب ِنَتْيَ  ْل ميكه أن يكمجن أراب وه إذا ي تدو  األهب، وإذا أمكه ترببرا بليال  ((ب صَ
ا يف طهارته حلدحغ،  ((َةُهطم ْدقم م اُبهَ  ْل َ ِب  ُدَيإ ))بيه الصككالب والسككالم: له، فمججده قمجله    صككا

فيقضكككي  به احلديت اشرم، وحيمبه  به أ ه أراب وه ال ترته مجا مه امليتة إبهاب وال  صكككب إذا 
ٍََ إنَّ ))ي تدو  األهب، ال سككككككككّيما وقد قال يف احلديت اشرم:  ، فشّا ((اَهُ ْكأم ِنَتْيَ  ْل َيِر َمُةا 

حتممي امليتة يف األكل راصكككككة، وه ا يقتضكككككي أّن جبدها ال حتمم الصكككككالب  بيه، وال وي ه إذا بو ، 
 .(1)((وإذا ي حيمم ذلك وجبت طهارته

 املسألة الثانية: االنتفاع بشحوم امليتة والزي  املتنج س
حتممي أكبها، الشكككككككحمجم هو ة لبحمجمها يف الرجاسكككككككة، وحكمها همج حكم البحم مه حيت 

حمجم ميكه االسككتهابب مرها يف نريمها، كما يف طبي السككهه، واالسككتصككباح هبا،  ووي ها. ولكّه الشككّ
 فهل جيمجز اال تهاع هبا والزيت الرجس  به ه ا الرحمج أوال؟

 يف ذلك  به  ال ة أقمجال: -رمحهم هللا-ارتبف أهل ال بم
، (2)ترّجس، وه ا م هب احلرهية: جيمجز اال تهاع وشككككككككككككككحمجم امليتة والزيت املالقول األول

 .-رمحهم هللا- (4)، وارتيار القمطيب(3)والشاف ية

                                 
 وما و دها. 264 /1شمح التبقني ( 1)

 .266 /7، رب احملتار 45 /1الهتاوى اهلردية  ،160 /1ا ظم: تتصم ارتالف ال بما  ( 2)

 .283 /9، افممجع 56 /5، البيان لب مماين 187 /19ا ظم: احلاوي ( 3)

 وما و دها. 464 /4ا ظم: املههم ( 4)
= 



 ارات الفقهّية لإلمام أبي العّباس القرطبّي في غير العباداتاالختي

 217 

: جيمجز اال تهاع حلزيت املترّجس بون شككككككككككككحمجم امليتة، وهمج املشككككككككككككهمجر  رد  القول الثاني
 .-رمحهم هللا– (2)وم هب احلراوبة (1)املالكية

رمحهم – (3)ية  رد احلراوبة: ال جيمجز اال تهاع حلّرجس واملترّجس، وهمج رواالقول الثالث  
 .-هللا

ا لم ))حني سككئل  ه شككحمجم امليتة،  : ارتالفهم يف  ائد الضككمري يف قمجله سبب الخالف 

 .(4)، هل همج  ائد إىل البي ، أو  ائد إىل األف ال اليت س،لمجا  رها(( ٌمَةٍَ َوُ 
 :األدلة

 :أدلة أصحاب القول األول
 استدلمجا أببلة مرها:

قال: تصّدق  به ممجالب مليممج ة وشاب، فماتت،  -هللا  رهما رضي– ه اوه  باس  -1
. ((َ  َّا أمَخْذُتْم إَ اَبَهاذ  مَدَبْغُتُ وُهذ  ماْنَتفمْعُتْم ِبِ ؟       ))فقال:  فمّم هبا رسككككككككككككككمجل هللا 

ٍَُةَم أمْكُ َها))فقالمجا: إهّنا كا ت ميتة. فقال:   .(5)متهق  بيه ((إنََّ ا 

صككككككككككككككمّح أ ه ال حيمم اال تهاع مه امليتة وغري األكل،   : أّن الريبوجه االسههههههههههتدالل منه
 .(6)واالستصباح حلشحمجم ليس أكال فال حيمم

: أّن اخلبيت إمنا حتمم مالوسككككككككككككككته حطرا وظاهما، كاألكل والببس، وأما من املعقول -2
 .(7)اال تهاع وه مه نري مالوسة، فال حيمم

                                 
 .168 /1، ممجاهب اجلبيل 179 /1، حاشية اخلمشي 619 /2ا ظم:  قد اجلمجاهم الثميرة ( 1)

وما و دها.  ا املمباوي  282 /4، ا  صكككككككككككاف 16 /3وه قدامة ، الكايف ال229ا ظم: اهلداية ص ( 2)
  به أ ه امل هب، والمواية الثا ية املر ، وأطبق أومج اخلراب واوه قدامة المواتني.

 ا ظم: املصابر الساوقة.( 3)

 .749 /5زاب امل اب ( 4)

 سبق  مجيه يف املس،لة الساوقة.( 5)

 .750 /5ا ظم: زاب امل اب ( 6)

 ر الساوق.املصد( 7)
= 
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 :أدلة أصحاب القول الثاني
 ام  أ ه ت  رسكككككككككككمجل هللا يقمجل  -رضكككككككككككي هللا  رهما–حديت جاوم وه  بد هللا  -1

ٍَةََّم َبْيَم  ْلَبْ ِةذ َو ْلَ ْيَتِنذ َو ْلِبْنزيِةذ َو ْلأمْصَنامِ  ))الهتخ مبكة:  ذ ((إنَّ  هللم َوَرسولمُ  

ه ه ، ِوي ْدِهه   ِا السككككككككككككُّ ِتة ، فِإ  َّه  ي ْرِبه هب  ح مجِم اْلِميكْ ِا ِفق يِل: اِي رسككككككككككككمجل هللا! أرِأِْيِت شكككككككككككك  هب 
، فِكِقاِل: ِا الرَّاس  ب خ  هب  ِتصككْ سول  هلل  )) اجْل ب مجب ، ِوِيسككْ ٍََة ٌمذ ُثمَّ  ماَل ر :  ماَتَل لماذ ُ َو 

َن ُ       ٍَةََّم َه مْيِهْم شََََُُحوَرَها أمْجَ ُ وُه ُثمَّ َباُهوُهذ  مأمكمُ و  َثَ   (( هلل  ْلَيُهوَدذ إنَّ  هللم لم َّا 
 .(1)متهق  بيه

حّمم املراف  امل كمجرب يف السكككككنال، ومثّبه وتحايل اليهمجب  : أّن الريب نهوجه االسههههتدالل م
  به حتبيل ما حّمم هللا ت اىل  بيهم ححليل.

، ويدّل  به صكككككككككّحة ه ا أهنم لمج (2)إمنا سكككككككككئل  ه البي ، ال  ه اال تهاع : أبن الريب ونوقش
مجز أن يسككككككككتصككككككككبخ هبا الراس، أرابوا أن يسكككككككك،لمجه  ه اال تهاع لقالمجا: أرأيت شككككككككحمجم امليتة هل جي

 .(3)ويدهه هبا اجلبمجب؟ وي يقمجلمجا: فإ ه يه ل وه ك ا وك ا؛ فإن ه ا إربار مرهم ال سنال

ْصِبُحو  ِبِ ذ    )) أ ه قال يف ف،رب وق ت يف زيت: -رضككي هللا  رهما– ه اوه  مم  -2 ْسَت  

 .(4)أرمجه البيهقي ((َو  دَِّ ُنو  ِبِ  ُأُدَرُكْم

 ْنَتِفُعو  ِبِ  ))أ ه قال يف اله،رب تق  يف السككككمه أو الزيت:  ي  ه أيب سكككك يد اخلدر  -3

 .(6)والبيهقي ،(5)أرمجه  بد المزاق ((َولما َتْأُكُ وُه

                                 
 .تقدم  مجيه يف املس،لة الثا ية مه ه ا املربب( 1)

 . 9 /11ا ظم: شمح الرمجوي  به صحيخ مسبم ( 2)

 . وتصمف.750 /5زاب امل اب ( 3)

 . وصححه ممجقمجفا، وني قببه أن املمفمجع يف ه ا ال حيتج وه.354 /9السره الكربى ( 4)

 .85 /1(، 283املصرف، حب اله،رب متمجا يف المجبن، )( 5)

 ، وقال: ه ا همج احملهمجظ ممجقمجف.354 /9السره الكربى، ( 6)
= 
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: ال يرته  حلشكككحمجم ألهنا جنسكككة ل يرها، خبالف ما يرجس مبا وق  فيه، من املعقول -4
 .(1)فإ ه يرته  وه؛ ألن جناسته ليست ل يرها، ول  ارضة

 :منهاونوقش همور 
قبت: وه ا الهمق ليس وصككحيخ؛ فإن الرجاسككة  ))وقمجله:  –رمحه هللا -: قال القمطيب أوال

حكم شككم ي، واألحكام الشككم ية ليسككت صككهاا لأل يان، ول هي راج ة لقمجل الشككارع: اف بمجا، 
أو ال ته بمجا... ولمج سكككككككككككّبمراه لقبرا: إن الرجاسكككككككككككة ال يرّية قد ارتبرت م  ال ارضكككككككككككة، وال ممّيز، 

 .(2)((مهما سمجا فحك
إن ه ا الهمق ال يهيد يف بف  كمج ه مسككككككت مال  )): -رمحه هللا–: قال ا مام اوه القّيم اثنيا

لبشبيت والرجاسة، سمجا  كا ت  يرية أو طارئة؛ فإ ه إن حمم االستصباح وه ملا فيه مه است مال 
سككككككككتصككككككككباح وه اخلبيت، فال فمق، وإن حمم ألجل بران الرجاسككككككككة فال فمق، وإن حمم لكمجن اال

ذري ة إىل اقترائه فال فمق، فالهمق وني امل هبني يف جمجاز االسكككككككككككككتصكككككككككككككباح هب ا بون ه ا ال م ىن 
 .(3)((له

 :القول الثالث أصحاب أدلة
سَّْ ِي:  مِهْن كماَن   )): قال: قال رسكككمجل هللا   ه أيب هميمب  -1 إَي  َو مَعِت  ْلفمْأَرُة ِ    ل

ٍَْو  .(4)أرمجه أومج باوب ((لمَهاذ َوإْن كماَن َراِئًعا  م ما َتْقَةُبوُهَجاِرًد   مأمْلُقوُه َوَرا 

هنه  ه قمحن الزيكككت املترّجس، وال شككككككككككككككككّك أن  : أن الريب وجههه االسههههههههههتههدالل منههه
 .(5)االستصباح قمحن له، فال جيمجز

                                 
 .385 /1، وا ظم: شمح اوه هجي  به المسالة حباشية زروق 465 /4املههم  (1)

 .465 /4املههم ( 2)

 .752 /5زاب امل اب ( 3)

ققا . وصكككككككّحخ حم116 /4(، 3842سكككككككره أيب باوب، يف األط مة، حب يف اله،رب تق  يف السكككككككمه، ) ( 4)
 .750 /5الزاب إسرابه 

 .750 /5، زاب امل اب 465 /4ا ظم: املههم ( 5)
= 
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يف  : أبن املقصككمجب مه الرهي  ه القمحن إمنا همج الرهي  ه األكل؛ ودليل قمجله ونوقش
ٍَْولمَهاذ َوُكُ وُه )) (1)لبشاري:رواية ا ا ًعاِئَر اَنكم ْنِإَو ))يف الّمواية الّساوقة:  . فقمجله ((أمْلُقوَ ا َوَرا 

خ ذلك: أّن الّشمع إذا هنه  ه شي ، وأوق  هنيه  بيه، فإمنا ي   ((وُهُبَةْقا َت م م ، أي أبكل، يمجضّ 
  قال ت اىل: وه: الرهي  ما يماب ذلك الشككككككككككككككي  له وإن سكككككككككككككككت  ره، كما      

     أي حلمجط ، وك لك ال مف يدّل  به ه ا، فإذا قال ال ميب: ال تقمب املا  (222)البقمب ،
 .(2)فم راه ال تشموه، واخلبز: أي ال أتكبه، وه ا م بمجم

 :الترجيح
س واملترّجس، وذلك ملا جمجاز االستصباح حلّرج -وال بم  رد هللا-ال ي يمّجخ يف  ظمي 

  يت:
: قمجب ما استدلمجا وه؛ فإن اال تهاع نري البي ، وحب اال تهاع أوس  مه حب البي ، فإن أوال

أذن يف ا اذ الكالب واال تهاع هبا يف احلم  والصيد واملاشية، وهنه  ه مثرها، ووصهه  الريب 
 ي ها وال اال تهاع هبا يف احلمل ونريه.أب ه ربيت، ول إّن احلمم األهبية حمم أكبها، وي حيمم و

: أن التهميق وني الرجس واملترجس ي يقم  بيكه بليكل صككككككككككككككحيخ  قبي أو  قبي، فال اثنيا
 م ىن له.
: أن القمجل جبمجاز اال تهاع حلشككككككككحم الرجس والزيت املترجس ممجافق ملقصككككككككمجب الشككككككككمع اثلثا

 .فها خالوما وافق مقصود الشرع أوىل مم مه حه  املال، احلكيم
 :وينب ه هنا على أمرين

                                 
 .825 /9(، 5538يف ال حئخ والصيد، حب إذا وق ت اله،رب يف السمه اجلامد أو ال ائب، ) ( 1)

 وما و دها. وتصمف. 465 /4املههم ( 2)
= 
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، وإن جاز (1): أن ه ا اال تهاع يكمجن و دم مباشكمب املكّبف هل ه الرجاسكة جبسكمهأحدمها
له ذلك، ف بيه الترّهم مره  رد إرابب مباشكككمب ف ٍل الرهارب فيه شكككمط كالصكككالب، ومّس املصكككحف 

 .(2)والرمجاف وبيت هللا احلمام وحنمج ذلك
ترّجس جيترب يف اسكككككت ماله ويمجا هللا ت اىل، وذلك أن بران : أّن ه ا الرجس واملوالثاين

الرجس جنس، وقد أمم هللا جل و ال وترهري املساجد وأن تمف  حساا وم ىن، واست مال الرجس 
 .(3)يف املسجد ال شّك يف تالهته لبّت ظيم. وهللا ت اىل أ بم

 
 املطلب االرابع: بيع ما ينتفع به من النجاسات

 فهل جيمجز وي  تبك الرجاساا؟ -كما سبق–الرجاساا ما يرته  وه  إذا  بت أّن مه
، (5)، والشكككككككككككككككاف ية(4)ذهب ههمجر أهل ال بم إىل أ ه ال جيمجز ذلك، وهمج م هب املالكية

 .-رمحهم هللا– (7)، وارتاره القمطيب(6)واحلراوبة
 وكان مه احلجة هلم:

                                 
 .-رمحه هللا-مام مالك ، فقد  ا  به ه ا ا 339 /1ا ظم: ال تبية م  البيان والتحصيل ( 1)

. وقد حكه القمطيب االتهاق  به اجلمجاز مله ال يميد مباشككككككككككككككمب ما الرهارب فيه 466 /4ا ظم: املههم ( 2)
، شككمط. وه ا مرقمجض خبالف املالكية يف املسكك،لة، فقد حكه األصككحاب فيها قمجلني: التحممي والكماهة

 .41 /1ا ظم: وبغة السالك  واملمّجخ الكماهة!

 .348 /13، املغ  41 /1، وبغة السالك 466 /4: املههم ا ظم( 3)

 .57 /6، ممجاهب اجلبيل 619 /2ا ظم:  قد اجلمجاهم الثميرة ( 4)

 . و صمجا  به أّن املماب ما ال ميكه ترهريه.16 /2، مغ  احملتاج 350 /3ا ظم: روضة الرالبني ( 5)

 .358 /6، املغ  41 /5ا ظم: ا فصاح ( 6)

 /7، رب احملتار 336 /4. ورالف احلرهية فجمجزوا ذلك. ا ظم: ودائ  الصرائ  466 /4هم ا ظم: امله( 7)
266. 

= 
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 قمجله ت اىل:  -1                          سمجرب الرسا

 .(29اشية: )

وجه االستدالل مره: أّن هللا ت اىل هنه  ه أكل املال حلباطل، وأر  ال مجض  ه الرجاساا 
 .؛ ألّن ال ي أ ري مقاوبه ليس له قيمةا شمً ا(1)مه أكل املال حلباطل

ٍَةََّم  ))السككاوق، وفيه: -رهمارضككي هللا  –حديت جاوم وه  بد هللا  -2 إنَّ  هللم َوَرسولمُ  

ِفق يِل: اِي رسمجل هللا! أرِأِْيِت ش ح مجِم ذ ((َبْيَم  ْلَبْ ِةذ َو ْلَ ْيَتِنذ َو ْلِبْنزيِةذ َو ْلأمْصَنامِ 
ِا ِا اجْل ب مجب ، ِوِيْسِتْصب خ  هب  ِا السُّه ه ، ِوي ْدِهه  هب  ِتة ، فِإ  َّه  ي ْرِبه هب  ، فِكِقاِل: اْلِميكْ لماذ )) الرَّاس 

ٍََة ٌمذ ُثمَّ  ماَل رسََََول  هلل   ٍَةََّم َه مْيِهْم     ُ َو  َتَل  هلل  ْلَيُهوَدذ إنَّ  هللم لم َّا  :  ما

 .(2)متهق  بيه((ُشُحوَرَها أمْجَ ُ وُه ُثمَّ َباُهوُهذ  مأمكمُ و  َثَ َنُ 

يتة حماما؛ و ّبل ذلك أبّن  ّا  به أّن وي  شككككككحمجم امل وجه االسككككككتدالل مره: أّن الريب 
 .(3)هللا ت اىل إذا حّمم شيًئا حّمم أكل مثره، والرجاساا مرها

 . (4): أهّنا جناساا فبم جيز وي ها كال  ربمن املعقول -3

 
 
 
 

                                 
 .57 /6ا ظم: ممجاهب اجلبيل ( 1)

 سبق  مجيه قميبا.( 2)

 .466 /4ا ظم: املههم ( 3)

 .358 /6ا ظم: املغ  ( 4)
= 
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 املطلب اخلامس: مل ك اخلمر ومليكها

ذهكككب هكككاهري أهكككل ال بم إىل أ كككه ال جيمجز متبكككّك اخلمم ومتبكيهكككا، وهككك ا مككك هكككب األئمكككة 
 .-رمحهم هللا–(2)، وارتيار القمطيب(1)األرو ة

 واستدلمجا  به ذلك أببلة مرها:
ارب حملديرة، فقال:  قال: ت ت رسكككككككمجل هللا  ما رواه أومج سككككككك يد اخلدري  -1

َََُيْنِزُل  يَها أمْرًة ذ  مَ ْي كاَن )) َيا أميَُّها  لنَّاُس! إنَّ  هللم ُيَعة ُض ِباْلَبْ ِةذ َولمَعلَّ  هللم سَ

َشْ ٌء  مْ َيِبْعُ ذ َوْليْنَتِفْم ِب ِ ِه . قال: فما لبثرا إال يسككككريا حىت قال رسككككمجل ((ْنَدُه ِرْنَها 
ْشَةْب    )): هللا  َشْ ٌء  م ما َي ٍَةََّم  ْلَبْ َة  مَ ْي أْدَركمْتُ  َ ِذِه  ْلآَيُن َوِهْنَدُه ِرْنَها  إنَّ  هللم 

رها يف طميق املديرة فسكككككككككككهكمجها. رواه . فاسكككككككككككتقبل الراس ما كان  ردهم م((َولما َيِبْم
 .(3)مسبم

فهممجا مه حتممي اخلمم أ ه ال جيمجز متّبكها، ول لك  : أن الصحاوة وجه االستدالل منه
  به ذلك. سار مجا إىل إهماقها، وقد أقّمهم الريب 

: وإذا امتر  اال تهاع هبا مربقا، فال )): -رمحه هللا–قال ا مام أومج ال باس القمطيب   قبت 
يف يده، ول تك تكِْبف   بيه، وجيب ذلك  بيه، ويك ْتب ه ها المجصككككيُّ  به  يصككككّخ متّبكها ملسككككبم، وال تك ِقمّ 

                                 
ا، حاشكككككككككية اوه  اوديه وما و ده 277 /4وما و دها، ودائ  الصكككككككككرائ   559 /3ا ظم: حتهة الهقها  ( 1)

، وي أقف  به 52 /5، البيان لب مماين 191، الكايف الوه  بد الرب ص 712 /2، امل مج ة 28 /10
)) حني سككئل  مه أهمق  به ذميا مخما:  -رمحه هللا– ا لبحراوبة، ورمبا يسككتهاب مه قمجل ا مام أمحد 

، املغ  3/1005ا ظم: مسائل اوره  بد هللا ، أن اخلمم ال متبك وال متبَّك وهللا أ بم. ((ليس لبشمم مثه
7/ 424 . 

وما و دها. و سكككككككككككككككب القمطيب صككككككككككككككحة متّبكها إىل اوه رمجاز مرداذ مه قدما   456 /4ا ظم: املههم ( 2)
 .-رمحه هللا-أصحاورا ال ماقيني. وسي،يت ت بيبه وتبديده مه القمطيب 

 .5 /11(، 4019يف البيمجع، حب حتممي وي  اخلمم، ) ( 3)
= 
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ِْبك، و زع إىل ذلك أبهنا  (1)اليتيم. وقد ذكم اوه رمجاز مرداذ مه قدما  أصحاورا ال ماقيني: أهّنا مت 
، وي ْرِه،  هبا احلميق، فت ْمبِ  ا  ك  ل لك. وه ا  قلا ال يك ْ ِمف  ملالٍك، وال مي ْك ه  أن ي زاِل هبا الغ صككككككككككككككِ

يبتهت لشككككي  مما قيل هرالك! أله ال  سككككبّ م جمجاز ذلك...فيمه نّا وبقمة، ولمج سككككبَّمرا ذلك 
فال يبتهت إليه لردوره و دم وقمج ه، وإمنا ذلك جتمجيز ومهيد وتقديم، فا تباره وسككككككككككككككمجاس أ مض 

 .(2)((وأصحاوه  ره، وي يبتهتمجا إىل شي  مره الريب 
 ويف أبلة املس،لة القابمة أيضا مستمسكا ال باا قمجل اجلمهمجر رمحهم هللا.

 املطلب السادس: ختليل اخلمر
، ولكّه اخلمم (3)اخلمم جنسكككككة  رد اجلماهري مه أهل ال بم حىت  ّد القمجل ورهارهتا شكككككاذاا

شبمي، فهل همج ، وأما  بيبها وه ل ا(4)إذا ا قببت رال ورهسككككككككككككها طهما وحّبت حتهاق األئمة
 جائز وترهم اخلمم و لك أو ال؟

 يف ذلك  به  ال ة أقمجال: -رمحهم هللا–ارتبف ال بما  

                                 
همج أومج  بد هللا حممد وه أمحد وه  بد هللا وه رمجيز مرداب، ويقال: رمجيز مرداذ. تهّقه أبيب وكم األهبمي، ويموي  ه  ( 1)

اوه باسة، وأيب احلسه التمار، وأيب احلسه املصيصي. وله كتاب كبري يف مسائل اخلالف، وكتاب يف أصمجل الهقه، 
وي يكه  ))قال القاضي  ياض وتب ه اوه فمحمجن رمحة هللا  بيهما: وكتاب يف أحكام القم ن. و رده شمجاذ  ه مالك. 

، 363، الديباج ص7/77، تمتيب املدارن 170. ا ظم: طبقاا الهقها  لبشريازي ص((حجليد الرظم، وال حلقمجي الهقه
القاضي . وحتّمف رمجيز مرداذ يف طبقاا الشريازي )ط( إىل الكمجاز! والتصحيخ مه  قل 103شجمب الرمجر الزكية ص

  ياض  رها.

 وما و دها. 456 /4املههم ( 2)

 .3/1557ا ظم: وداية افتهد ( 3)

كمككا ، واوه تيميككة  198، واوه جزي يف القمجا ني الهقهيككة ص 260 /5 قككل االتهككاق القمطيب يف املههم ( 4)
 /1، البيككان لب مماين 713 /2، امل مج ككة 278 /4، وا ظم: وككدائ  الصككككككككككككككرككائ  481 /21الهتككاوى  يف

 .517 /12، املغ  427
= 
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، (1): ال جيمجز  بيبها، وإذا رّببت طهما، وهمج قمجل املالكية يف املشككككككككككككككهمجرالقول األول
 .-رمحهم هللا– (2)وارتيار أيب ال باس القمطيب

 رمحهم هللا.(3)ه، وهمج م هب احلرهية: جيمجز  بيل اخلمم، وترهم والقول الثاني
، (4): ال جيمجز  بيككل اخلمم، وإذا رّببهككا ي ترهم، وهكك ا قمجل  رككد املككالكيككةلث القول الثا 
 رمحهم هللا.(6)، واحلراوبة(5)وم هب الشاف ية

 :األدلة
 :أدلة أصحاب القول األول

  به ذلك ما يبي:: أّن التشبيل حمّمم، ويدّل أوهلماله جا بان،  -كما سبق-وه ا القمجل 
 ((سَََُِئَل َهِي  ْلَبْ ِة ُتتََّبُذ َخ  ا؟  قال: لما أنَّ  لنَِّب َّ )) ما رواه أ س وه مالك  -1

 . (7)رواه مسبم

                                 
قمجل  . وهمج1/34، الشكككمح الصكككغري م  وبغة السكككالك 198، القمجا ني الهقهية ص2/713ا ظم: امل مج ة ( 1)

، 2/302، وهمج قمجل لبحرككاوبككة ا ظم: الشككككككككككككككمح الكبري أليب الهمج 8/144اوه حزم الظككاهمي، احملبه 
 .1/319ا  صاف 

 وما و دها. 260 /5، و456 /4ا ظم: املههم ( 2)

  .191 /2، كتاب القدوري م  البباب 279 /4، ودائ  الصرائ  22 /24ا ظم: املبسمجط  (3)

 .198، القمجا ني الهقهية ص 2/713ا ظم امل مج ة  (4)

 وما و دها. 134 /1، مغ  احملتاج 1/427، البيان 27ا ظم:التربيه ص  (5)

 .319 /1، ا  صاف 216 /1 تصار ، اال1298 /3ا ظم: مسائل ا مام أمحد ومواية اوره  بد هللا ( 6)

 .151 /13(، 5111يف األشموة، حب حتممي  بيل اخلمم، ) ( 7)
= 
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 ه أيتام ور مجا مخما،  سككك،ل الريب   (1)أّن أح طبحة ما رواه أ س وه مالك  -2
؟ قال: ((أمْ ِةْ َها))قال:   .(2)رواه أومج باوب والمم ي ((الم)). قال: أفال أج بها رالا

أمم إبراقة اخلمم، وهنه  ه التشبيل، ولمج  : أّن الريب وجه االسههههههههههتدالل من احلديث 
ككككان التشبيكككل جكككائزا لككككان أوىل مكككا ف كككل وكككه يف حّق األيتكككام؛ حله  أممجاهلم الككك ي ال مكككال هلم 

 .(3)سمجاه
 يبي:: أّن اخلمم إذا رّببت طهما، و ّببمجا ذلك مبا الثايناجلانب و 

ا  به ما رّببها هللا ت اىل، من املعقول : قالمجا إّن اخلمم إذا رّببت طهما وحّبت؛ قياسككككككككككً
 ه  ت  لن ع   عَ مَ  ورُ دُ يَ  مُ احْلُكْ وَ ، (4)واجلككام  ويرهمككا: زوال الشكككككككككككككككدب املرموككة اليت هي  بككة التحممي

 .ام  دَ عَ ا وَ ود  جُ وُ 
ب لترجيسها، ف :ونوقش إ ه قد هني  ه اقترائها، وأمم أن قصد املشبّ ل لتشبيبها همج املمجج 

إبراقتها، فإذا قصككككككككككككككد التشبيل كان ه ا قد ف ل حمّمما، وناية  بيبها كت كية احليمجان، وال ني إذا 
 .(5)كا ت حمّممة ي تصم حمّببة حله ل املرهي  ره، ألن امل صية ال تكمجن سببا لبر مة والممحة

                                 
همج أومج طبحة زيد وه سهل وه أسمجب وه حمام األ صاري، اخلزرجي. كان مه فضال  الصحاوة، وهمج زوج أّم سبيم أم ( 1)

بيه  ثمان وه  هان، وقيل: قببها . وارتبف يف وفاته، قيل: ماا سرة أرو  و ال ني، وصبه  أ س وه مالك 
أرو ني سرة. وقيل: ماا نازاي يف البحم، فما وجدوا جزيمب يدفرمج ه فيها إال و د  وسرتني. وقيل:  اش و د الريب 

، ا صاوة 5/181: وإسرابه صحيخ. ا ظم: أسد الغاوة -رمحه هللا–سب ة أايم، وي يتغرّي. قال احلاف  اوه حجم 
2/502. 

، والمم ي يف البيمجع، 55 /4(، 3675مج باوب يف األشككككككككموة، حب ما جا  يف اخلمم  بل، ) أرمجه أو( 2)
، 593 /2. و صككككككككككككككححككه الرمجوي يف افممجع 235 /5(، 1294حب الرهي أن يتشكك  اخلمم رال، )

 (.1294) 49 /2واأللباين يف صحيخ المم ي 

 /1، شكككمح التبقني 217 /1سكككائل الكبار ، اال تصكككار يف امل55 /4ا ظم: م اي السكككره حباشكككية السكككره ( 3)
268. 

، الشككككمح الكبري أليب الهمج اوه 261 /5، املههم 239 /5،  ارضككككة األحمجذي 267 /1شككككمح التبقني ( 4)
 وما و دها. 302 /2قدامة 

 .486 /21ا ظم: جمممجع الهتاوى ( 5)
= 
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 :أدلة أصحاب القول الثاني
، أهنا كا ت هلا شكككككككككاب حتتببها، فهقدها الريب  -رهارضكككككككككي هللا  – ه أم سكككككككككبمة  -1

َََّاُة؟ ))فقال:  أم م ما )). قالمجا: ماتْت، فقال  بيه الصككككككككككككالب والسككككككككككككالم: ((َرا  مَع مِت  لشَ

إنَّ ِدَباغمَها ُيِح ُُّ  كمَ ا َيِحلُّ َخلُّ       )): . فقبرا: إهنا ميتة! فقال (( ْنَتفمْعُتْم بهَ اِبَها؟   

 .(1)ارقر أرمجه الد (( ْلَبْ ة

شككككّبه بو  اجلبد خبّل اخلمم، والّدو  يكمجن وه ل ال باب  : أّن الريب وجه اإلسهههتدالل منه
 .(2)ال ورب ه، في مف مه ذلك أن اخلمم إذا رّببت طهما

 أب ه حديت ض يف،  به ما ذكما  يف  مجيه، فال تقمجم وه حّجة. ويناقش
مّم ورجل يتغ ى، فد اه  (3)ا ما رواه  بد المزاق أن رجاًل مه أصككككككككككحاب أيب الدرب -2

إىل ط امه، فقال: وما ط امك ؟ قال: ربز ومّمي وزيت، قال: املّمي ال ي يصكككككككر  
َيَبَحْت  )) مه اخلمم؟ قال:   م. قال: همج مخم. فتمجا دا إىل أيب الدربا  فس،له فقال:

((َخْ َةَ ا  لشَّْ ُس َو ْلِ ْ ُح َو ْلِحيَتاُنذ َيُقوُل: لما َبْأَس ِبِ 
(4). 

 وهمج ظاهم يف الداللة  به املماب، ل كمه املبخ واحليتان وهمج مه ف ل اشبمي كما ال اهه.

                                 
ىي، وهمج ضككككككك يف يموي ، وقال: تهمب وه فمج وه فضكككككككالة  ه حي72 /1سكككككككره الدارقر  ، حب الدحغ ( 1)

 ه حيىي وه سككك يد أحابيت ال يتاو   بيها. وأرمجه اوه اجلمجزي يف التحقيق مه طميق الدارقر  و قل 
 .311 /4، وا ظم  صب الماية 113 /1(، 106 ره كالمه الساوق )

 .23 /24ا ظم: املبسمجط ( 2)

ارتبف يف اته واسم أويه ارتالفا كثريا. أسبم همج  مجميم وه  امم وه قيس وه أمية وه  امم األ صاري، اخلزرجي، و ( 3)
. ماا لسرتني وقيتا مه رالفة  ثمان يمجم ودر، وشهد أحدا وأوبه فيها. واله م اوية قضا  بمشق يف رالفة  مم 

 4/622، ا صاوة 5/97. وقيل: ماا سرة ا رتني و ال ني. وقيل: و د صهني. ا ظم: أسد الغاوة. 

 .253 /9(، 17109: ) مصرف  بد المزاق ومقم( 4)
= 
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أبن ه ا لمج صككككككككككككككّخ، فإ ه أرا مه الد مجى، إذ إّن األ م يف طهارب ما  ّببت،  ويناقش
 وأما التشبيل فبم يت ّمض له.

اشيت قميبا  م ولمج سبّ م ت ّمضه حلكم التشبيل، فهمج تالف لبحديت املمفمجع، ولقمجل  م
 فال يكمجن حجة.

: أّن جبد امليتة لبمسككككككككككككككبم ي دِو  فيحّل اال تهاع وه، وقد حّمم هللا ت اىل من املعقول -3
 .(1)امليتة كما حّمم اخلمم، فك لك اخلمم إذا رّببت طهما وحّبت

أب ه قياس يف مقاوبة الرا، فهمج قياس فاسكككككككككككككككد اال تبار، وتمجضككككككككككككككيخ ذلك: أن  ويناقش
 اقة اخلمم، خبالف امليتة، فقد أمم حال تهاع جببدها و د بوغها.الشارع أمم إبر 

 :القول الثالث أصحاب أدلة

 ((سَََُِئَل َهِي  ْلَبْ ِة ُتتََّبُذ َخ  ا؟  قال: لما أنَّ  لنَِّب َّ )) ما رواه أ س وه مالك  -1
 .(2)رواه مسبم

ا مخما،  ه أيتام ور مج  سكككككككككككككك،ل الريب  أّن أح طبحة  ما رواه أ س وه مالك  -2
؟ قال: ((أمْ ِةْ َها))قال:   .(3)رواه أومج باوب والمم ي ((الم)). قال: أفال أج بها رالا

: أن ه ا هني يقتضككككي التحممي، ولمج كان إىل اسككككتصككككالحها وجه االسهههتدالل من احلديث 
 .(4)سبيل ي جتز إراقتها، ول أرشدهم إليه، سيما وهي أليتام، حيمم التهمي  يف أممجاهلم

َََِدْت))م وه اخلراب رضككككككككككي هللا ت اىل  ره قال:  ه  م -3 ذ (5)ال َيِحلُّ َخلٌّ ِرْي َخْ ةإ ُأْ سَ

 .(6)أرمجه  بد المزاق ((ٍَتَّى َيُكوَن  هلل  و  لَِّذي أمْ َسَدَ ا

                                 
 . 8 /3ا ظم: كتاب احلجة  به أهل املديرة ( 1)

 سبق  مجيه يف أبلة القمجل األول.( 2)

 سبق  مجيه يف أبلة القمجل األول.( 3)

 وما و دها. 517 /12املغ   ،217 /1ا ظم: اال تصار يف املسائل الكبار  (4)

 ي   رّببت.( 5)

 (.17110، )252 /9يف املصرف ( 6)
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: أّن ه ا  ّا يف حمّل الرزاع، فال  دول  ره، والتحبيل وجه االسههههههههههتدالل من هذا األثر
 والتحممي مما ال يقال حلمأي.
صكككككككككك د  وأل ه إهاع الصككككككككككحاوة، فموي أّن  مم  )): -رمحه هللا–قال املمجفق اوه قدامة 

املررب، فقال: ال حيّل رّل مخم أفسكككككدا، حىت يكمجن هللا ت اىل همج تمجىّل إفسكككككابها، وال أبس  به 
مسككككبٍم اوتاع مه أهل الكتاب رالا ما ي يت ّمْد  فسككككابها، ف رد ذلك يق  الرهي. رواه أومج  بيد 

.  وهككك ا قمجل يشككككككككككككككتهم؛ أل كككه رركككب وكككه الركككاس  به املررب، فبم (1)األممجال ورحمج مه هككك ا يف
 .(2)((يركم

 :الترجيح
 ال ي حصل   و د الرظم يف املس،لة ما يبي:

يف املسكك،لة فظاهم السككقمجط؛ ملصككابمته لبرا ظاهما، فال  -رمحهم هللا–أما قمجل احلرهية  -
فهمج وإن كان فيه ه  وني الرا وال قل، إال أّن  – رمحهم هللا–يبتهت إليه، وأما قمجل املالكية 

 األرجخ مره يف  ظمي همج القمجل الثالت، وذلك ملا يرتقض وه قمجل املالكية يف األمثبة اشتية:
  أن املمجرو  ال يرتقل إىل المجار  إال مبمجا املمجرّ  ، وقد ميمجا ورهسكككككككككككككه، فبمج أ ه قتل

ا اخلمم إذا رّببها هللا ت اىل حّبت، ممجرّ  ه ي يم ه وإن كان املمجا قد حصككككككككككككككل، فك 
 .(3)وإذا رّببت وه ل اشبمي ال حتلّ 

                                 
كتاب األممجال يف فتمجح األرضني صبحا وسررها وأحكامها، حب ما جيمجز ألهل ال مة أن حيد مجا يف أرض (  1)

. وليس يف لهظه أ ه قاله  به املررب، ولهظه: 114(، ص 288ال رمجب ويف أمصار املسبمني وما ال جيمجز )
وذلك حني طاب  قال  مم وه اخلراب: ال أتكل رال مه مخٍم أفسدا حىت يبدأ هللا وهسابها، ))

. ((اخلّل، وال أبس  به امم  أصاب رال مه أهل الكتاب أن يبتا ه ما ي ي بم أهنم ت ّمدوا إفسابها
وقد أحسه اوه قدامة حني قال ورحمج مه ه ا امل ىن نري أن  مدب االستدالل  به االشتهار وليست 

. ول به 104 المكي أ ه يف صيف ه ه المواية. ووق  يف  ميج األ م يف طب ة م ا  الدكتمجر  بد هللا
 . وهللا املمجفق.114تصّحف  به الراو  مه 

 .518 /12املغ  ( 2)

 .227 /1ا ظم: اال تصار يف املسائل الكبار ( 3)
= 
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  ّ(1)أّن الصيد إذا ذوخ مه احلالل حّل وجاز، وإذا ذحبه اْلم ْحم م حلرسك ي حيل. 

  ال جييزون االسكككككمراص ومرا السكككككهم لب اصكككككي وسكككككهمه،  -رمحهم هللا-أن املالكية
 ل مس،لترا متاما، وهللا أ بم.وال ّبة هي الّسهم، وهي ممججمجبب، فهمج مث

  و د أن اسككككككككككككككتدّل حبديت أ س  -رمحه هللا–قال احلاف  أومج  مم اوه  بد الرب 
حيخ مه  ))السككاوق يف الداللة  به حتممي التشبيل، وأ ه ال ي رهّ ّرر وال حي  ّل  ه ا الصككّ

جهة الرظم أيضكككككا؛ أل ه ال يسكككككتقّم مبك مسكككككبم  به مخم، وال يثبت له  بيها مبك 
 .(2)((ل، كما ال يثبت له سا ة مبك اخلرزيم، وال بم، وال صرم، فكيف حيبّ ب ها؟حبا

 املطلب السابع: مثن الكلب
الكبب فيه مراف  مباحة شم ا، كالصيد، وحه  الزرع واملاشية، فهل جيمجز وي ه ملا فيه مه 

 يف ذلك  به  ال ة أقمجال مشهمجرب: -رمحهم هللا–املراف ؟ ارتبف ال بما  
، (3): يكمه وي  الكبب، وال حيمم، فإذا وق  ي يهسكككككخ، وهمج قمجلا  رد املالكيةألولالقول ا
 .-رمحهم هللا– (4)وارتاره القمطيب

 .-رمحهم هللا –(5): جيمجز وي  الكبب مربقا، وهمج م هب احلرهيةالقول الثاني

                                 
 . وفيه استدالالا قمجية مهيدب.225 /1ا ظم املصدر الساوق ( 1)

 ه ا مام مالك همج ممجافقة . وقد ضككك ف املشكككهمجر يف امل هب، وونّي أن الصكككحيخ 31 /7االسكككت كار ( 2)
 . وهللا أ بم.-رمحهم هللا–الشاف ي وأمحد 

 . 153 /2وما و دها، الهمجاكه الدواين  390، الثمم الداين ص 673 /2ا ظم:  قد اجلمجاهم الثميرة ( 3)

. وقد  سككككب القمطيب ه ا القمجل إىل جّل م هب مالك، وأظّه أّن صككككمجاوه: جّل 444 /4ا ظم: املههم ( 4)
الك، واملسك،لة أوصكل زروق األقمجال فيها إىل مثا ية أقمجال يف امل هب كما يف شكمح المسكالة له أصكحاب م

2/ 130. 

 /3، تتصكككككككم ارتالف ال بما  84، تتصكككككككم الرحاوي 754 /2ا ظم: كتاب احلجة  به أهل املديرة ( 5)
 م. م ونري امل بّ أ ه ال فمق وني امل بّ  334 /4، وصمح الكاساين يف البدائ  94

= 
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لث    ثا : ال جيمجز وي  الكبكككب مربقكككا، وإذا وق  فسككككككككككككككخ، وهمج املشككككككككككككككهمجر  ركككد القول ال
 .-رمحهم هللا– (3)، واحلراوبة(2)، وم هب الشاف ية(1)املالكية

 .(4): ت ارض األبلةسبب الخالف
 :األدلة

 :أدلة أصحاب القول األول
َنَهى َهْي مَثِي  لسَََ نَّْوِر  أّن  لنَِّب َّ )) -رضكككككككككككي هللا  رهما– ه جاوم وه  بد هللا  -1

 .(5)أرمجه الرسائي ((َو ْلكمْ ِبذ إلَّا كمْ َب َصْيد 

                                 
 .153 /2، الهمجاكه الدواين 4 /2، جمجاهم ا كبيل 327ا ظم: الكايف الوه  بد الرب ص ( 1)

 .16 /2، مغ  احملتاج 50 /5، البيان لب مماين 460 /6ا ظم: احلاوي الكبري ( 2)

 .158 /2، ا قراع 352 /6، املغ  190ا ظم: كتاب ا رشاب لبشميف اوه أيب ممجسه ص ( 3)

 .1559 /3تهد ا ظم: وداية اف( 4)

. وقال: 216 /7(، 4306سكككره الرسكككائي، يف الصكككيد وال حئخ، حب المرصكككة يف مثه كبب الصكككيد، )( 5)
وحديت حجاج  ه محاب وه سكككككككككبمة ليس همج وصكككككككككحيخ، وقال المم ي و د ت بيقه هل ا احلديت: وال 

 ال: ه ا مركم.(، وق4682يصخ إسرابه. ورواه الرسائي يف البيمجع، حب وي  الكبب، ما استث ، )
يف الرهي  ه مثه الكبب رالية  ه ه ا االسكككتثرا ،  واألحابيت الصكككحاح  ه الريب ))وقال البيهقي:     

ه  به مه ذكم يف حديت الرهي وإمنا االستثرا  يف األحابيت الصحاح يف الرهي  ه االقترا ، ول به شبّ 
: اتهاق أهل احلديت  به 477 /10. و قل الرمجوي يف شككككمح مسككككبم 7 /6. السككككره الكربى (( ه مثره

، ((اسكككتثرا  كبب الصكككيد ومججه ال يصكككّخ  ه الريب  )): 770 /5ضككك هه، وقال اوه القيم يف زاب امل اب 
أرمجه الرسككككككككككائي إبسككككككككككراب رجاله  قاا إال أ ه ط ه يف  )): 538 /4وقال احلاف  اوه حجم يف الهتخ 

 /5دليس أيب الزوري، وك ا حمققا زاب امل اب وت 289 /9، و أ ّل اوه حزم احلديت يف احملبه ((صككككككككككككككحته
769. 

(، وال إراله إال ومها، 4306) 159 /3أورب األلباين ه ا احلديت م  ه ا كّبه يف صكككككككحيخ الرسكككككككائيو      
اوه ماجة، وكّل  فقد أحال  به السككبسككبة الصككحيحة، وصككحيخ اوه ماجة، واحلديت ي أقف  بيه  رد

(، وقال فيه: 2971، )1155 /6ذكم ه ا احلديت يف السبسبة  مه  سبه لبرسائي فق ، مث همجمه ذك
لكّه م ىن االسككككككتثرا  صككككككحيخ براية؛ لألحابيت الصككككككحيحة اليت تبيخ اقترا  كبب الصككككككيد، وما كان  ))

= 
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َنَهى َهْي مَثِي  ْلكمْ ِبذ َوَرْهِة  أنَّ َرُسوَل  هلل  )):  (1) مس مجب األ صاري ه أيب -2

ٍُْ َو ِن  ْلكماِ ِي  .(2)متهق  بيه (( ْلَبِغ  ذ َو

فيه الرهي  ه مثه  : أّن حديت أيب مسككككككككككككك مجب وجه االسهههههههههتدالل من هذين احلديث 
 .(3)فًا لبرهي إىل الكماهةإححة مثه كبب الصيد، فيكمجن صار  الكبب، ويف حديت جاوم 

ضكككك يف، كما سككككبق تقميمه يف  مجيه، فال يصككككبخ صككككارفا  : أبّن حديت جاوم ويناقش
لبحديت الصكككككككحيخ، مث إّن ه ا املسكككككككبك ليس وجيها مه الراحية األصكككككككمجلية؛ فإّن حديت جاوم 

  ا لب ممجم المجارب يف حديت أيب مسككك مجب صكككً  ، فال يبقه لبكماهة م ىن،لمج صكككّخ لكان تصكككّ
 وإذ ي يصّخ احلديت، فقد اهنار البريان مه أساسه.

َرْي أمْرَسكم كمْ ًبا  ِهنَُّ  َيْنُقُص ِرْي َهَ ِ ِ    )): قال: قال رسكمجل هللا   ه أيب هميمب  -3

ٍَْةث  أمْو َراِشَين   .(4)متهق  بيه ((ُكلَّ َيْومإ ِ رَي ٌطذ إلَّا كمْ َب َصْيد  أمْو 

                                 
ال تالزم وني  بمجا احلديت براية  ))، مث قال: ((ك لك حّل وي ه، وحّل مثره كسكككككككككككككائم األشكككككككككككككيا  املباحة

فإنه مل يثب  مبناه، ولكنه ثب  معناه بدليل أحدمها  ه اشرم، كمثل ه ا؛  و بمجته رواية، فقد يرهك
ح هرا وضكككك ف احلديت، إسككككرابا، وأما م راه فقد ارتار رأي احلرهية. وهللا . فكما تمى صككككمّ ((خارج عنه
 ت اىل أ بم.

البدري. شهد ال قبة، همج  قبة وه  ممو وه   ببة وه أسريب وه  رية وه ردارب األ صاري اخلزرجي، أومج مس مجب  (1)
وارتبف يف شهمجبه ودرًا، و رد األكثم  سب إليها أل ه  زهلا. وجزم البشاري أب ه شهدها. وشهد أحدا وما و دها. 
 زل الكمجفة، وكان مه أصحاب  بي واستشبف فيها ممب. ماا و د األرو ني  به الصحيخ. قيل: حملديرة، وقيل: 

 .4/432صاوة ، ا 5/286حلكمجفة. ا ظم: أسد الغاوة 

، ومسكككككبم يف املسكككككاقاب، حب حتممي 537 /4(، 2237أرمجه البشاري يف البيمجع، حب مثه الكبب، ) ( 2)
 .475 /10(، 3985مثه الكبب... )

 .562 /2ا ظم: ا شماف لبقاضي ( 3)

، ومسككككككككككككككبم يف 8 /5(، 2322أرمجكككه البشكككاري يف احلم  واملزار كككة، حب قتركككا  الكبكككب لبحم ، )( 4)
 .484 /10(، 4008اب، حب األمم وقتل الكالب وويان  سشه...)املساق

= 
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أحح ا اذ ما اسكككتث  مرها، وإذا جاز ا اذه جاز وي ه   : أّن الريبوجه االسههتدالل منه
 .(1)كسائم احليمجان
وأمككا قيككاس الكبككب  به  )): -رمحككه هللا-ال اّلمككة اوه القيم هكك ا القيككاس فقككال:  وانقش

البغل واحلمار، فمه أفسكككد القياس، ول قياسكككه  به اخلرزيم أصكككّخ مه قياسكككه  بيهما؛ ألّن الشكككبه 
رزيم أقمب مه الشككككككككبه ال ي ويره ووني البغل واحلمار، ولمج ت ارض القياسككككككككان: ال ي ويره ووني اخل

 .(2)((لكان القياس املنيَّد حلرّا املمجافق له أصّخ وأوىل مه القياس املشالف له

 :القول الثاني تعليل أصحاب
 .(3)أن الكبب حيمجان مال، فكان حماّل لببي  كالصقم والبازي -1

 .(4)فكان مرّمًحا : أب ه قياس يمف  الراّ ويناقش
أّن ماجاز اال تهاع وه جاز وي ه، كاحلمار األهبي، فإّن الشارع هنه  ه أكبه، وأويخ  -2

كسكككككككبه واال تهاع وه، فكان وي ه حالال، فك لك الكالب ملا أويخ اال تهاع هبا جاز 
 .(5)وي ها وأكل مثرها

 كساوقه، فهمج قياس يف مقاوبة  ّا، فهمج فاسد اال تبار.  وجوابه

 :القول الثالث أصحاب أدلة
َنَهى َهْي َثَ ِي  ْلكمْ ِبذ َوَرْهِة  أنَّ َرسََُوَل  هلل )):  ه أيب مسككككك مجب األ صكككككاري  -1

كماِ يِ  ٍُْ َو ِن  ْل أكمه  )): -رمحككه هللا–. قككال ا مككام مككالككك (6)متهق  بيككه (( ْلَبِغ  ذ َو
 .(7)(( ه مثه الكبب مثه الكبب الضاري ونري الضاري لرهي رسمجل هللا 

                                 
 . 372 /6، املرتقه 223 /5ا ظم:  ارضة األحمجذي ( 1)

 .772 /5زاب امل اب ( 2)

 .334 /4ودائ  الصرائ  ( 3)

 .462 /6احلاوي الكبري ( 4)

 .57 /4شمح م اين اشًثر  ا ظم: (5)

 سبق  مجيه يف أبلة القمجل األول.( 6)

. قبككت: و به هكك ه البهظككة ارتالف األصككككككككككككككحككاب يف محككل كالم ا مككام مككالككك  به 188 /2مجطكك، امل( 7)
= 
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يٌثذ     ))يقمجل:  قكككال: ت كككت الريب   (1) ه راف  وه ركككديج -2 ْ ِب َخِب مَثُي  ْلكم

ٍُْ َو ُن  ْلكماِ ِي َخِبيٌث   .(2)رواه مسبم ((َوَرْهُة  ْلَبِغ   َخِبيٌثذ َو

هنه  ه مثه الكبب، ووصككككككككهه أب ه ربيت،  : أّن الريب وجه االسههههههتدالل من احلديث 
بليل  به فسكككككككككاب وي ه؛ ألّن ال قد إذا صكككككككككّخ كان بف  الثمه  وه ا بليل  به حتممي وي ه، وذلك

 .(3)واجبا م،ممجرا وه، ال مرهّيا  ره، فدّل هنيه  به سقمجط وجمجوه، وإذا ورل الثمه ورل البي 

ََُوُل  هلل ))قال:  -رضككككككككككككي هللا  رهما– ه  بد هللا وه  باس  -3 َهْي مَثِي  َنَهى َرسَ

 .(4)رّمجه أومج باوب ((كمْ ِب  ماْر مْأ كمفَُّ  ُتَة ًبا ْلكمْ ِبذ وإْن َجاَء َيْعُ ُب مَثَي  ْل

وم ىن الماب ههرا: احلممان واخليبة، كما  )):-رمحه هللا–قال ا مام أومج سكككككككبيمان اخلرايب 
بليل  ((وإْن َجاَء َيْعُ ُب َثَ َي  ْلكمْ ِب  ماْر مْأ كمفَُّ  ُتَة ًبا    )) يقال: ليس يف كهه إال الماب... ويف قمجله:

به أن ال قيمككككة لبكبككككب إذا تبف، وال جيككككب  مجض... فثبككككت أن ال  مجض لككككه ومججككككه مه  
 .(5)((المججمجه

 :همرين ونوقش

                                 
 التحممي، أو الكماهة، وامل هب محبه  به التحممي، كما قمره ها ة مه األئمة يف امل هب.

.  مض همج أومج  بد هللا، وقيل: أومج رديج راف  وه رديج وه  دي وه يزيد وه جشم األ صاري، األوسي، احلار ي (1)
يمجم ودر فاستصغمه، وأجازه يمجم أحد فشمج هبا، وشهد ما و دها. ماا يف زمه م اوية، حيت ا تقض   به الريب 

 .2/362، ا صاوة 2/38جمحه ال ي أصاوه يمجم أحد، فماا مه ذلك. ا ظم: أسد الغاوة 

 .476 /10(، 3988صحيخ مسبم يف املساقاب، حب حتممي مثه الكبب... )( 2)

 /4، فتخ الباري 477 /10، شككمح الرمجوي  به مسككبم 487 /3: م اي السككره يف حاشككية السككره ا ظم( 3)
538. 

. وصككككككّححه احلاف  اوه حجم 485 /3(، 3481سككككككره أيب باوب يف البيمجع، حب يف أمثان الكالب، )( 4)
 .538 /4يف الهتخ 

 .486 /3م اي السره ( 5)
= 
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أمم وقتل الكالب، مث هنه  ه ذلك،  : أّن احلديت مرسككككككككككمجل؛ ودليل أن الريب أحدمها
وأذن يف ا اذها لبصككككككككككككيد وحنمج ذلك، فكان الرهي  ه مثرها يف حني األمم وقتبها، فبما  سككككككككككككخ 

 .(1)مم وقتبها، صار الرهي  ه مثرها مرسمجرااأل
أبن ب مجى الرسككككككككخ ال تثبت حالحتمال، وإححة ا اذ شككككككككي  ال يدّل  به جمجاز  وأجيب

 .(2)وي ه، فإ ه جيمجز ا اذ أمهاا األوالب، وال حيّل وي ههّ 
قصكككد وه القدر املشكككمن ال ي  -ههرا–ه ا الرهي  )): -رمحه هللا–الثاين: ما قاله القمطيب 

وني التحممي والكماهة؛ إذ كل واحد مرهما مرهّي  ره، مث تنر  رصكككككمجصكككككية كل واحد مرهما مه 
بليككل  رم، كمككا اتهق هرككا، فككإه قككد  بمرككا حتممي مهم البغي وحبمجان الكككاهه ح هككاع، ال مبجمب 
 الرهي، سكككككككبَّْمرا ذلك، لكرا ال  سكككككككبّ م أ ه يبزم مه االشكككككككمان يف جممب ال رف االشكككككككمان يف هي 

 .(3)((المججمجه؛ إذ قد ي رف األمم  به الرهي، وا جياب  به الرهي
محل الرهي  به القدر املشككككككككمن وني التحممي والكماهة، رموجا  ه األصككككككككل وغري بليل؛ إذ 
األصككككل يف الرهي أ ه لبتحممي، ومحبه  به الكماهة حيتاج إىل مسككككمجّغ، وال مسككككمجّ غ له ههرا، فيبقه 

 حابيت األرمى املسا دب هل ا ويّ رةا يف التحممي.ه ا الرهي  به التحممي، واأل
وأما االشككككككمان يف ال رف، فإ ه وإن كان ال يدّل  به االشككككككمان يف هي  المججمجه، إال أ ه 

 .(4)هرا يدّل  به حتممي الكّل، واحملّمماا تتهاوا، كما أن احلسراا تتهاوا
إليه أشككبه اخلرزيم، أو  : أن الكبب حيمجان هني  ه اقترائه يف نري احلاجةمن املعقول -4

 .(5)حيمجان جنس ال ني، أشبه اخلرزيم

 

 

                                 
 .334 /4الصرائ  ، ودائ  56-53 /4ا ظم: شمح م اين اشًثر ( 1)

 . وفيه  باراا شري ة جدا أ مضت  ه ذكمها.290 /9ا ظم: احملبه ( 2)

 .444 /4املههم ( 3)

وكالم القمطيب  ردي وإن كان نميبا، إال أن األنمب مره  قل احلاف  اوه حجم له وسكككككككككككمجته و د  قبه ( 4)
 .538 /4مه نري ت بيق! ا ظم: فتخ الباري 

 .45 /11الكبري ، الشمح 354 /6املغ  ( 5)
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 :الترجيح
كمجا  -وال بم  رد هللا-ال ي يمّجخ يف املسكككككك،لة  همج القمجل الثالت، وذلك لصككككككحة ما متسككككككّ

وه، وألّن أبلة املشالهني ال ت دو  ه كمجهنا أبلة  قبية نري صككككككككككككحيحة، أو  قبية ي ارض هبا أبلة 
م صككككككمجم، وامل قمجل إذا  ارضككككككه فهمج ممجهمجم، إذ إن ال قل الصككككككميخ، ال  قبية صككككككحيحة،، والرّا 

 االف الرقل الصحيخ، وهللا ت اىل أ بم.
أبّن وي  الكبب ليس مه مكارم األرالق، وال مه  ابب  -رمحه هللا–وقد سكككككككككككككّبم القمطيب 

 .  (1)أهل الهضل، وأّن الشمع يرهه  ما يراقض ذلك أو يبا ده
 

 الفحل املطلب الثامن: بيع ماء
 به أّن وي  ما  الهحل إذا وق  وبه  البي  وأريد وه حتصكككككككككككيل  -رمحهم هللا-اتهق ال بما  

ال مجض ال ي همج حصككمجل املا  يف حمّل الّمحم، و قمجق األ ثه أ ه فاسككدا؛ أل ه نمر وجمهمجل، وأما 
ه ا  م بمجمة، أو إىل مدب م بمجمة، فهكل جيمجز (2)إذا وق   به م ىن إجارب الهحكل لبرمق أكمجاما

 ؟(3)أو ال
 يف ذلك  به قمجلني: -رمحهم هللا ت اىل–ارتبف ال بما  

 رمحهم هللا.(5)، ورّجحه القمطيب(4): جيمجز ذلك، وهمج املشهمجر املالكيةالقول األول

                                 
 .447 /4ا ظم: املههم ( 1)

: 443 /4. ووق  يف املربمجع مه املههم 414 /5األكمجام ه  كمجم، وهمج الضككككككككككككككماب والرزو. الكك رريب ( 2)
 .ق أ مجاما م بمجمة. وهمج يف  ظمي تصحيفلبرم 

 وما و دها. 442 /4ا ظم: املههم ( 3)

. ومقاول املشككككككككككككككهمجر همج الكماهة، 5/413رريب ، ال 4/1804، وداية افتهد 2/1105ا ظم: امل مج ة ( 4)
ل مبشككككالهتككككه ملكككككارم األرالق، والتزمككككه القمطيب يف املههم   قبككككه  رككككه البشمي، كمككككا يف الكككك رريب، و  بككككّ 

4/443. 

 . 443 /4ا ظم: املههم ( 5)
= 
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رمحهم - (3)، واحلراوبة(2)، والشاف ية(1): ال جيمجز ذلك، وهمج م هب احلرهيةالقول الثاني
 .-هللا

 مههمجم األحابيت المجاربب يف ذلك.: ارتالفهم يف سبب الخالف
 :األدلة

 :أصحاب القول األول تعليل
 .(4)أّن إجارب الهحل لبرزو جائزب، كما جيمجز استئجار الظئم لبّمضاع -1

: أب ه قياس م  الهارق؛ فإّن إجارب الظئم أويحت  به رالف األصككككككل، مه أجل ونوقش
 .(5)ضمورب احلهاظ  به الرهس البشمية، فال يبحقها ما همج بوهنا

 .(6)أّن ه ه ا جارب جائزب؛ ألهنا مره ة مقصمجبب مضبمجطة -2

: حملر ؛ فإّن املقصكككككمجب مه ه ا ال قد همج املا  ال ي ت ِبق  مره األ ثه، وهمج جمهمجل ونوقش
 .(7)القدر، فا جارب  بيه إجارب  به جمهمجل نري مقدور  به تسبيمه، فتكمجن فاسدب

رمحه – يف؛ ول لك قال اوه رشكككككككد احلهيد مث إ ه تمجيخ لبم قمجل  به املرقمجل، وهمج ضككككككك
 .(8)((وه ا ض يف؛ أل ه تغبيب لبقياس  به السماع ))يف ه ا القياس:  –هللا 

 
 
 

                                 
 .9/337، البراية 4/328، ودائ  الصرائ  84ا ظم: تتصم الرحاوي ص ( 1)

 .2/40، مغ  احملتاج 7/290، البيان 398 /6ا ظم: احلاوي الكبري ( 2)

، المجاضكككخ يف شكككمح تتصكككم اخلمقي 2/424، شكككمح الزركشكككي  به تتصكككم اخلمقي 6/302ا ظم: املغ  ( 3)
2/411 . 

 .442 /5، إكمال إكمال امل بم 237 /5ا ظم: إكمال امل بم ( 4)

 .795 /5، زاب امل اب 303 /6ا ظم: املغ  ( 5)

 .413 /5، ال رريب 672 /2م الثميرة ا ظم:  قد اجلمجاه( 6)

 .795 /5زاب امل اب ( 7)

 .1804 /4وداية افتهد ( 8)
= 
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 :أدلة أصحاب القول الثاني
 (1)َهْي َهسََِْب َنَهى  لنَِّب ُّ ))قال:  -رضككككككي هللا  رهما–ما رواه  بد هللا وه  مم  -1

 .(2)أرمجه البشاري (( ْلفمْحِل
َهْي َبْيِم  َنَهى َرسََُوُل  هلل ))قال:  -رضككككككي هللا  رهما–اوم وه  بد هللا ما رواه ج -2

َََِة ِب  ْلَجَ ِلذ َوَهْي َبْيِم  ْلَ اِء َو ْلأمْرِض ِلْ َحْةِثذ  مَعْي َيِلكم َنَهى  لنَِّب ُّ  رواه  ((ض
 .(3)مسبم

ي   حككديككت  –وهكك ا الثككاين  ))و ككد ذكم احلككديثني:  -رمحككه هللا–قككال ال المككة اوه القّيم 
، وته أجمب ضككككككككككككككماوه وي ا إما لكمجن -ي   حديت اوه  مم  –تهسككككككككككككككري لألول  - جاوم 

املقصككككككمجب همج املا  ال ي له، فالثمه مب ول يف مقاوبة  ني مائه، وهمج حقيقة البي ، وإما أ ه ته 
إجارته ل لك وي ا؛ إذ هي  قد م اوضككككككككككككككة، وهي وي  املراف ، وال ابب أهنم يسككككككككككككككت،جمون الهحل 

 .(4)((لبضماب، وه ا همج ال ي هني  ره، وال قد  بيه حطل، سمجا  كان وي ا أو إجارب

َهْي َهسََِْب  ْلفمْحِلذ  أنَّ َرُجً ا ِرْي ِك ماب  سَََأمَل  لنَِّب َّ )) ما روا أ س وه مالك  -3

 (( ِ    ْلكمَة َرِن مَنَهاُهذ  مقماَل: َيا َرسَََُول  هلل! إنَّا ُنْعِةَق  ْلفمْحَل  مُنْكَةَم.  مَةخََّص لمُ 
 .(5)رواه المم ي، والرسائي

                                 
 .، مابب: ) سب(614ا ظم: الرهاية يف نميب احلديت واأل م ص . سب الهحل: همج مابه( 1)

 .582 /4(، 2284صحيخ البشاري، يف ا جارب، حب  سب الهحل، ) ( 2)

 /10(، 3981ممي وي  فضكككككل املا ...وحتممي وي  ضكككككماب الهحل، ) صكككككحيخ مسكككككبم، املسكككككاقاب، حب حت( 3)
473. 

 وما و دها. 793 /5زاب امل اب ( 4)

والبه  له، ، 220 /5(، 1274أرمجه المم ي يف البيمجع، حب ما جا  يف كماهة  سككككككككككككب الهحل، )( 5)
حديت  ه ا))قال أومج  يسكككككككه: . 356 /7(، 4686والرسكككككككائي يف البيمجع، حب وي  ضكككككككماب اجلمل، )

إىل تصكككككككحيحه، يف كتاوه: األحابيت  -حهظه هللا–. وِرب ا شكككككككيشرا سكككككككبيمان الثريان ((حسكككككككه نميب
 . وهللا أ بم.348 /1المجاربب يف البيمجع املرهي  رها 

= 
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وه ا احلديت ينّكد ما سكككككبق تقميمه، مه أ ه ال جتمجز امل اوضكككككة  به  سكككككب الهحل، فه ا 
؛ أل ه احلديت مربق  ه ذكم البي  أو ا جارب، ولمج كان شي  مه ذلك جائزا، لبّيره له الريب 

لمريا يف الكمامة بليل  به مر  سككككككككمجاها مه ، ول إّن اال جيوز أتخري البيان عن وق  احلاجة
 البي  وا جارب. 
االسككككككككككككككتدالل هب ه األحابيت: أبن املرهي  ره يف ه ه األحابيت همج ال ي فيه  ونوقش

 .(1)الغمر، كاشماط احلمل
أب ه ابي احلديت  ه فائدب؛ فإن ال ي كا مجا يت اقدون  بيه همج الضككككككككككككككماب، ال  وأجيب

 .(2)بيه، فحمبه  به نري الضماب إورال لهائدب الراّ احلمل، والرهي إمنا وق   
 :الترجيح

همج ما ذهب إليه ههمجر األئمة، وينكد ذلك  –ال ي يمّجخ يف ه ه املسكككككككككككك،لة وهللا أ بم 
ما تقمر  رد جّل األمة، أّن أر  األجمب  به مثل ه ا مه األ مال الد يئة، اليت تسككككككككككككككتهجرها 

وقد ج ل هللا فرم هللا سككككبحا ه  بابه، ال سككككيما  ))ية، أصككككحاب ال قمجل السككككبيمة، والربائ  الرق
املسككككككككبمني ميزاه لبحسككككككككه والقبيخ، فما ر ه املسككككككككبممجن حسككككككككرا، فهمج  رد هللا حسككككككككه، وما ر ه 

 .(3)((املسبممجن قبيحا فهمج  رد هللا قبيخ
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .414 /5ال رريب ( 1)

 .794 /5ا ظم: زاب امل اب ( 2)

 .795 /5زاب امل اب ( 3)
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 (1)الشبهاتاملطلب األول: اتقاء 
 يف املماب حلشكككككبهاا  به أرو ة أقمجال: -رمحهم هللا–املماب حلشكككككبهاا: ارتبف أهل ال بم 

أحدها: ت ارض األبلة، وًث يها: ارتالف ال بما ، وهي مرتز ة مه األوىل، ًثلثها: أن املماب هبا ))
 .(2)((املكموه؛ أل ه جيت وه جا با اله ل والمن، راو ها: أّن املماب املباح
 وأما حكم ممجاق ة الشبهاا فقد ارتبهمجا فيها  به أقمجال:

– (4)، والقمطيب(3): أهنا مكموهة، والمجرع تمكها، وه ا ارتيار اوه رشكككككككد اجلدالقول األول
 .-رمحهما هللا

 .-رمحهم هللا–(5): أن ممجاق ة الشبهاا حمام، وهمج قمجل و ض احلرهيةالقول الثاني

                                 
بية يف الكتب اليت وقهت  بيها، ول لك فإين سكككككككككككككك، بت ي أقف  به م اهب أهل ال بم حلرميقة امل ه( 1)

أقمجال األفماب ال يه وقهت  به أقمجاهلم يف ه ه املسككككككككك،لة. وهللا ت اىل و  التمجفيق، وقد أشكككككككككار القاضكككككككككي 
إىل أن املسككككككككككك،لة مبرية  به قا دب حكم األشكككككككككككيا  قبل  -رمحهم هللا– ياض، وتب ه الرمجوي واوه حجم 

 ا . وهللا أ بم.الشمع، وي يتضخ   ه ا البر

 .271 /5 يل األوطار ، 300 /1 مدب القاري ، 169 /1فتخ الباري ( 2)

همج ا مام أومج المجليد حممد وه أمحد وه رشد القمطيب، امل موف . واوه رشد  همج: 244 /4ا ظم: مرخ اجلبيل ( 3)
وصحة الرظم، وجمجبب الت،ليف، وبقّة  حوه رشد اجلّد، ز يم فقها  وقته أبقرار األ دلس واملغمب، ومقّدمهم، امل مف له

الهقه، وكان إليه املهزع يف املشكالا. أّلف كتاب البيان والتحصيل ملا يف املستشمجة مه التمججيه والت بيل، واملقّدماا 
املمّهداا ألوائل كتب املدّو ة، وارتصارًا لكتب املبسمجطة مه أتليف حيىي وه إسحاق، وهت يب لكتاب الرحاوي يف 

ًثر. و  قضا  اجلما ة وقمطبة سرة إحدى  شمب ومخسائة، مث است هه مرها سرة مخس  شمب أ م التهّيج مشكل اش
الكائه مه ال امة، وأ هي. وكان صاحب الصالب يف املسجد اجلام . تهّقه أبيب ج هم وه رزق، وت  اجلياين، وأح  بد 

ممجلده سرة مخس ورسمني وأرو مائة، ووفاته سرة  شميه هللا وه فمج. و ره القاضي اجلبيل أومج الهضل  ياض والمجزان. 
 .129، شجمب الرمجر الزكية ص373ومخسمائة. ا ظم: الديباج ص

.  قبه  ه القمطيب ومجاسرة الهاكهاين. وارتار اخلرايب 500 /3، ممجاهب اجلبيل 488 /4ا ظم: املههم ( 4)
ل يف احلل واحلممة. ا ظم: م اي السره ه ا القمجل إذا كان املماب حلشبهاا وجمجب الشي  ال ي مف له أص

 .406 /3حباشية سره أيب باوب 

إذا كان املقصمجب حملتشاوه تشاوه حكم الشي . وصمح صاحب جمم  األهنم  -رمحه هللا–جزم وه ال ي  ( 5)
 .163 /3، جمم  األهنم 300 /1أّن املتشاهباا مبحقة وباب احلمماا! ا ظم:  مدب القاري 

= 
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 -رمحهم هللا–(1)مباحة، وه ا قمجل و ض املالكية: أن ممجاق ة الشبهاا القول الثالث
: المجقف، فال يقال فيها حالل وال حمام، وال مباح، وال يقدم  بيها حىت القول الرابع

 .-رمحه هللا–(2)يتبني حكمها، وه ا ارتيار ا مام الرمجوي
 :(3)األدلة

 :أدلة القول األول
إنَّ ))يقمجل:   ت رسكككككمجل هللا قال: ت -رضكككككي هللا  رهما– (4)ما رواه الر مان وه وشكككككري

َََْتِبَهاٌتذ لما َيْع مُ ُهيَّ كمِثرٌي ِرَي  لنَّاِسذ  مَ ِي   تَّقمى  ْلَح ماَل َبي ٌيذ َوإنَّ  ْلَحَة َم َبي ٌيذ َوَبْيَنُهَ ا ُرشَ

شُُّبَهاِت َو مَم ِ    ْلحَ       ِضِ ذ َوَرْي َو مَم ِ    ل ْسَتْبَةأم ِلِديِنِ  َوِهْة شُُّبَهاِتذ   َة ِمذ كالةَّ ِه  َيْةَهى  ل

ٍَِ ى  هلل َرَحاِرُرُ ذ ألما          ٍَِ ىذ ألما وإنَّ  ٍَْوَل  ْلِحَ ىذ ُيوشََََُِك أْن َيْةَتَم  ي ذ ألما وإنَّ ِلُكل  َرِ ك  

َسُد ُك ُُّ ذ ألما َوِ  َ            َسَد  ْلَج َسَدْت  م َسد ك ُّ ذ وإي   م َص مَح  ْلَج ص مَحْت  ْضَغًن إي   َسِد ُر  وإّن ِ    ْلَج

 .(5)متهق  بيه (( ْلقمْ ُب

                                 
. وه ه األقمجال الثال ة حكاها القمطيب واوه حجم وال ي  واوه بقيق 500 /3اجلبيل  ا ظم: ممجاهب( 1)

، شمح 300 /1 مدب القاري ، 169 /1فتخ الباري رمحهم هللا مه نري  سبة. ا ظم: –ال يد والشمجكاين 
 .271 /5 يل األوطار وما و دها،  51األرو ني الرمجوية الوه بقيق ص 

 . 30 /11ا ظم: شمح صحيخ مسبم ( 2)

 ي أقف  به استدالل مل هب المجقف. وشبتهم الت ارض مه نري ممّجخ. وهللا أ بم.( 3)

همج أومج  بد هللا الر مان وه وشري وه س د وه   ببة وه جالس وه زيد األ صاري، اخلزرجي. له وألويه صحبة. كان  (4)
مائة وأرو ة  شم حديثا.  له  ه رسمجل هللا أّول ممجلمجب يف ا سالم مه األ صار و د اهلجمب أبرو ة  شم شهما. روي 

 به الكمجفة، مث  قبه مه إممب الكمجفة إىل إممب  . واست مبه م اوية كان قاضي بمشق و د فضالة وه  بيد 
محا. وكان حلشام ملا ماا يزيد وه م اوية، وملا استشبف م اوية وه يزيد وماا  ه قمب ب ا الر مان إىل اوه الزوري 

ىل  هسه، فمجاق ه مموان وه احلكم و د أْن واق  الضحان وه قيس، فقتل الر مان وه وشري، وذلك سرة ، مث ب ا إ
 .6/346، ا صاوة 2/429مخس وستني. ا ظم: هت يب األتا  والبغاا 

، ومسككككككككككبم يف 167 /1(، 52أرمجه البشاري يف ا ميان، حب فضككككككككككل مه اسككككككككككتربأ لديره و مضككككككككككه، )( 5)
 . والبه  ملسبم.29 /11(، 4070الل، وتمن الشبهاا، )املساقاب، حب أر  احل

= 
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فمه وقف  به ما يف  ))يف شككككككككككككككمح ه ا احلديت:  -رمحه هللا–قال أومج ال باس القمطيب 
كتاب هللا والسككككككككرة مه ذلك وجد فيهما أممجرا جبّية التحبيل، وأممجرًا جبّية التحممي، وأممجرًا ممبّ بب 

شكككككككككككككككككاهبكككاا، وقكككد ارتبف يف وني التحبيكككل والتحممي، وهي اليت تت كككارض فيهكككا األبلكككة، فهي املت
حكمهككا، فقيككل: ممجاق تهككا حماما؛ ألهنككا تمجق  يف احلمام، وقيككل: مكموهككة والمجرع تمكهككا، وقيككل: ال 

؛ ألّن الشككمع قد أرمجها مه قسككم احلمام، فال تمجصككف والصههواب الثاينيقال فيها واحدا مرهما. 
ر    )): وككه، وهي ممككا يمهب فيككه، وقككد قككال الريب  ُبكم إىل  را َيةي ُبكم َدْع  . وهكك ا همج (1)((ا ال َيةي

المجرع. وقد قال فيها و ض الراس: إهنا حاللا ويتمجرّع  رها. وليسكككككككْت و بارب صكككككككحيحة؛ ألّن أقّل 
مماتب احلالل أن يسككككككككككتمجي ف به وتمكه، فيكمجن مباًحا. وما كان ك لك ي يتصككككككككككمّجر فيه المجرع مه 

رمج  ه كمج ه مباحا، حيرئ  حيت همج متساوي الرمفني، فإ ه إن تمّجخ أحد طمفيه  به اشرم 
يكمجن تمكه راجًحا  به ف به، وهمج املكموه، أو ف به راجًحا  به تمكه، وهمج املردوب. فإن قيل: 

كا مجا   واخلبها  و ده وأكثم الصككحاوة  فه ا ينّبي إىل رف  م بمجم مه الشككمع، وهمج أّن الريب 
ط مة، ووبباس البنّي الهارم مه يزهدون يف املباح، فإهنم رفضككككككككككككككمجا الترّ م أبكل الريباا مه األ

املالوس، ووسكككككىن املباين األ يقة مه املسككككاكه، وال شككككك يف إححة ه ه األممجر، وم  ه ا فآ موا 
، وكّل ه ا م بمجما مه حاهلم، مرقمجل مه  أكل اخلشككككككككككه، ولباس اخلشككككككككككه، وسكككككككككككىن الرني والبنب 

، أوجب تمجيخ المن  به سريهتم. فاجلمجاب: إن تمكهم الترّ م حملباح ال وّد له مه ممججبٍ   شم يٍّ
اله ل، وحيرئٍ  يبزم  بيه رموج املباح  ه كمج ه مباًحا، فإّن حقيقته التسكككككككككاوي مه نري رجحان، 
فبم يزهدوا يف مباٍح، ول يف أمٍم تمكه رري مه ف به شككككككككككمً ا، وه ه حقيقة املكموه، فإًذا إمنا زهدوا 

باع، وهرًب ملا ينّبي يف مكموٍه. نري أّن املكموه هرًب يكمه الشمع م ه حيت همج، كما كمه حلمجم السّ 
اف مرها مه فساب الصمجم. وتمكهم لبترّ م مه ه ا  إليه، كما يكمه القببة لبصائم، فإهنا تكمه ملا ا 
القبيل، فإ ه ا كشككف هلم مه  اقبته ما رافمجا مرها مه فسككاب  همجسككهم مره مهاسككد إّما يف احلال، 

                                 
( ودون تمهة،  60حديت صحيخ أرمجه المم ي يف صهة القيامة والمقائق والمجرع، حب )رقم: ( 1)

. 732 /8(، 5727، والرسائي يف األشموة، حب احلت  به تمن الشبهاا، )235 /9(، 2518)
ل أومج يسه: ه ا حديت حسه صحيخ. وصححه . قااحلسه وه  بي  مه حديت رحيا ة الريب 

 .105(، ص 179األلباين يف ناية املمام رقم: )
= 
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يف املآل كاحلسكككككككككككاب  بيه، واملرالبة حلشككككككككككككم، ونري ذلك مما ذكم يف كالمّكمجن إىل الد يا، وإما 
 .(1)((كتب الزهد، و به ه ا فقد ظهم والح، أهنم ي يزهدوا وال تمجّر مجا  ه مباح

 : أدلة القول الثاني
اسكككككككككككتربأ لديره  لقمجله  ))اسكككككككككككتدلمجا حبديت الباب، وقالمجا: إّن ممجاق ة الشكككككككككككبهاا حماما؛ 

 .(2)((لديره و مضه فقد وق  يف احلمامو مضه، ومه ي يسترب  
؛ إذ إّن الريب  ا، وأّن  وه ا اسكككككككككككككتدالل ممبوبا، وتمججيه ممفمجضا وصكككككككككككككف احلالل أب ه ونيّ 

ا، مث ج ل املتشككككاهباا قسككككًما ًثلثا، فمه أحلقه ححلمام فقد أورل القسككككمة اليت قسككككمها  احلمام ونيّ 
 . وال بم  رد هللا ت اىل.الريب 

 :لثأدلة القول الثا
ج ككل احلالل ويّ رككًا، واحلمام ويّ رككًا، وج ككل الشككككككككككككككبهككاا ويرهمككا، فهي إًذا  قككالمجا: إّن الريب 

 إىل تمن ممجاق تها رمجف التجاسم مرها إىل احلمام احملض. مباحةا، وإمنا أرشد الريب 
المجرع همج تمن ما ال أبس وه ح رًا مما وه الب،س...وهمج  )): -رمحه هللا–قال الشهاب القمايف 

 .(3)((وبا إليهمرد
 : رابعأدلة القول ال

 قالمجا: إّن التحبيل والتحممي حكما شم يد، فال جيمجز إطالق أحدمها إال ودليل.
األصككككككككككككككّخ أ ه ال حيكم حبلٍّ وال حممٍة وال ا ححة وال  )): -رمحه هللا–قال ا مام الرمجوي 

 .(4)((نريها؛ ألّن التكبيف  رد أهل احلّق ال يثبت إال حلشمع
 :رجيحالت

                                 
 وما و دها. وإمنا أطبت ه ا لت ّبقه وتمجضيخ رأي القمطيب وتهسريه. 488 /4املههم ( 1)

 .51شمح األرو ني الرمجوية الوه بقيق ال يد ص ( 2)

 .246 /13ال رريب ( 3)

. مث  ّدب الرمجوي األقمجال و د ه ا وج ل الماو  التمجقف! وي 30 /11شمح الرمجوي  به صحيخ مسبم ( 4)
 يظهم   فمقا وني ما ارتاره ووني ما حكاه راو ا. وهللا أ بم.
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 رد الرظم والت،ّمل يف ه ه املسككككككككككككك،لة يظهم   وال بم  رد هللا ت اىل أّن ه ه املسككككككككككككك،لة مه 
هكك ا االرتالف ال ظيم، وارتالف  -رمحهم هللا–املتشككككككككككككككككاهبككاا، فقككد ارتبف فيهككا أهككل ال بم 

ه رمح–أحد األوجه السكككاوقة يف املماب حلشكككبهاا، نري أّن ما ذكمه القمطيب  -رمحهم هللا–ال بما  
همج األقمجى يف  ظمي، فالشكككككككككارع أرمج املتشكككككككككاهباا مه حيّ ز احلالل احملض واحلمام احملض،  -هللا

والكماهة وسكك ا ويرهما، أما ا ححة فال فمق ويرها ووني احلالل، فاملباح همج احلالل، وأما التمجّقف 
، لبكماهة ويان شككككككككككافٍ  -رمحه هللا–فإّن المجقف ليس مب هب! وقد سككككككككككبق مه تمجضككككككككككيخ القمطيب 

 .(1)وال بم  رد هللا ت اىل
 

 املطلب الثاين: حكم راب الفضل
: رح الرسكككككككيئة، ورح الهضكككككككل، أما رح الرسكككككككيئة، فقد أه ت األّمة  به حتمميه، الراب نوعان

 وأما رح الهضل، ويسّمه الصمف، فهل همج حماما أو ال؟
ا، فال جيمجز ذهب و  هب متهاضكككككككال، ذهب هاهري أهل ال بم إىل حتممي رح الهضكككككككل أيضكككككككً

رمحهم – (3)، وارتككاره القمطيب(2)وككك لككك نريه مه المومجايا، و به هكك ا مكك اهككب األئمككة األرو ككة
 .-هللا

 وكان مه احلّجة هلم  به ذلك:

                                 
 . 171 /2ويرظم: إحيا   بمجم الديه كتاب احلالل واحلمام، الباب الثاين يف مماتب الشبهاا ( 1)

، شمح زروق 3/1564، وداية افتهد 1/205لكتاب ، البباب يف شمح ا4/400ا ظم: ودائ  الصرائ  ( 2)
، 12/6، الشمح الكبري أليب الهمج اوه قدامة 2/30، مغ  احملتاج 4/32، األّم 2/104 به المسالة 

 .99زاب املستقر  ص

، نري أّن ال ي اشتهم  ره اخلالف يف . ورالف يف ذلك و ض الصحاوة 4/468ا ظم: املههم ( 3)
 .11/25(، 4062مسبم حب املساقاب، ) املس،لة. ا ظم: صحيخ

= 
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لما َتِبيُعو   لذََّ َب بالذََّ ِب إلَّا ))قال  أن رسمجل هللا  ما رواه أومج س يد اخلدري   -1

ْعضََََََها َه مى َبْعضإذ ولما َتِبيُعو   ْلَوِرَق ِباْلَوِرِق إلَّا ِرثً ا      َب (1)ِرثً ا ِبِ ثلإذ ولما ُتشََََِفُّو    

 .(2)متهق  بيه ((ِب ثلذ ولما ُتِشفُّو  َبْعَضَها ه ى َبْعضإذ ولما َتبيُعو  غاِئًبا ِبَناِجزإ
: قال: جا  واللا وتمم ومين، فقال له رسكككككمجل هللا  ما رواه أومج سككككك يد اخلدري    -2

اٍع ل ِمْرِ م  ((؟ِرْي أْيَي  ذ )) . فقال والل: مِتْما كان  رده ِرب ي ا، فِب ْ ت  مره صككاِ نْي  و صككِ
َعْلذ َولمِكْي إي  أمَرْدَت أْن     )): . فقككال رسككككككككككككككمجل هللا الريب  لما َتْف َباذ  أوَّْه! َهْيُي  لة 

 .(3)متهق  بيه ((َتشَتةي  لتَّْ َة  مِبْعُ  ِبَبْيمإ سَخَة ثمَّ  شَتِة ِبِ 

 لذََّ ُب بالذََّ ِبذ َو ْلِفضَُّن  )): قال: قال رسمجل هللا  واه  بابب وه الصامت ما ر  -3

َََّعرِيذ و لتَّْ ُة بالتَّْ ِةذ و ْلِ ْ ُح باْلِ ْ ِحذ ِرثً ا    َََِّعُية بالش َََِّنذ و ْلُبةُّ باْلُبةِّذ و لش باْلِفض

َسو ء ذ َيًد  ِبَيد ذ  هي   ْخَت مفمْت  ذه  ْلأم    سَو ًء ب ِشْئُتْم إي     ِبِ ثلإذ ْصَناُ،  مِبيُعو  كمْيَف 

 .(4)رواه مسبم ((كاَن َيًد  ِبَيد 

الصككككككككككككمف ....لبشككككككككككككمع فيه م ريان: أحدمها: مر  )): -رمحه هللا–قال أومج ال باس القمطيب 
ٍة ِ سككككككاً ، وه ا جمم   الّرسككككككا  فيه م  اتهاع الرمجع وارتالفه، فال جيمجز وي  ذهب و هٍب وال وهضككككككّ

ر  التهاضل يف الرمجع المجاحد، فال جيمجز ذهب و هب وال فّضة وهضة متهاضال  بيه. وًث يهما: م
 رد ههمجر ال بما  مه الصحاوة والتاو ني، مه أهل املديرة، والشام، ونريهم، وفيه رالف شاذد 
ِ نْي وإورال قمجل   ه و ض الصككككككككككككككحاوة ممجمجعا  ره... وقد بّل  به صككككككككككككككّحة ما ذكمهه مه املركْ

                                 
ا ظم: الرهاية يف  .أي ال تهّضبمجا و ضها  به و ض، والشف مه األضداب، يربق  به الزايبب والرقصان( 1)

 .مابب: )شهف( 485نميب احلديت واأل م ص 

، ومسككككككبم يف املسككككككاقاب، حب 479 /4(، 2177أرمجه البشاري يف البيمجع، حب الهضككككككة حلهضككككككة، ) ( 2)
 .11 /11(، 4030لمح، )ا

 .سبق  مجيه يف مس،لة وجمجب فسخ صهقة المح ( 3)

 .16 /11(، 4039يف املساقاب، حب الصمف ووي  ال هب حلمجرق  قدا، )( 4)
= 
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باب...فه ه  صككككمجصا منّكدب، وألهاظ مت ّدبب، تهيد أّن حتممي التهاضككككل املشالف  صككككمجص ه ا ال
 .(1) ((كتحممي الرَّسا ، ويستمجي يف ذلك أ مجاع كّل جرٍس مرها، فال يبتهت لبشالف يف ذلك

 
 املطلب الثالث: وجوب فسخ صفقة الراب

 الّمح حمّمم حلكتاب والسككككككككككككككرة وا هاع، أما الكتاب فقمجله ت اىل:           

       (275)البقمب . 
لما َتِبيُعو   لذََّ َب ))قال  أن رسكككككككمجل هللا  وأما السكككككككرة، فما رواه أومج سككككككك يد اخلدري 

ََِفُّو  ََََها َه مى َبْعضإذ ولما َتِبيُعو   ْلَوِرَق ِباْلَوِرِق إلَّ (2)بالذََّ ِب إلَّا ِرثً ا ِبِ ثلإذ ولما ُتشَ ا ِرثً ا َبْعضَ

 .(3)متهق  بيه ((ِب ثلذ ولما ُتِشفُّو  َبْعَضَها ه ى َبْعضإذ ولما َتبيُعو  غاِئًبا ِبَناِجزإ
 به حتممي المح، وأ ه مه كبائم ال  مجب،  -رمحهم هللا–وأما ا هاع: فقد أه  أهل ال بم 

 .(4) و ظائم اشًثم
، مبائة و شككككككككككمب مرها، فهل ه ه وإذا وق ت صككككككككككهقة فيها رح، ك،ن يبي  مائة مه المايالا

 الصهقة تهيد املبكية أو ال؟

                                 
 .4/468املههم ( 1)

ا ظم: الرهاية يف  .أي ال تهّضبمجا و ضها  به و ض، والشف مه األضداب، يربق  به الزايبب والرقصان( 2)
 .مابب: )شهف( 485ديت واأل م ص نميب احل

، ومسككككككبم يف املسككككككاقاب، حب 479 /4(، 2177أرمجه البشاري يف البيمجع، حب الهضككككككة حلهضككككككة، ) ( 3)
 .11 /11(، 4030المح، )

 .220 /2، ا قراع يف مسائل ا هاع 151، مماتب ا هاع ص 133ا ظم: ا هاع الوه املر ر ص ( 4)
= 
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إىل أّن صككككككككككككككهقككة الّمح ال تهيككد املبككك، فكإذا وق ككت  -رمحهم هللا–ذهكب ههمجر أهكل ال بم 
، وارتيار (3)، واحلراوبة(2)، والشككككككككككككككاف ية(1)وجب فسككككككككككككككخ ه ه الصككككككككككككككهقة، وه ا م هب املالكية

 .-رمحهم هللا– (4)القمطيب
: أن التصكككككككمّفاا احلسكككككككية ترقسكككككككم  رد اجلمهمجر إىل صكككككككحيحة سهههههألةومنشهههههأ النزاع يف امل

، و رد األحراف إىل صكككككحيحة وفاسكككككدب وحطبة، فالباطل ما ال يهيد حكمه املمجضكككككمجع (5)وحطبة
 .(6)له، والهاسد  ردهم ما يهيد حكمه مه وجه بون وجه

 واستدلمجا  به ذلك أببلة مرها:
: م ومين، فقال له رسكككككككمجل هللا وتم (7)قال: جا  واللا   ه أيب سككككككك يد اخلدري  -1

اٍع ((ِرْي أْيَي  ذ ؟)) . فقال والل: مِتْما كان  رده ِرب ي ا، فِب ْ ت  مره صككككككككككككككاِ نْي  و صككككككككككككككِ

                                 
 .679 /2،  قد اجلمجاهم الثميرة 62 /2، املقدماا املمهداا 1489 /3ا ظم:  يمجن افالس ( 1)

 ، 410 /3روضة الرالبني  ،137 /5البيان لب مماين  (2)

 .243 /11، الشمح الكبري 327 /6ا ظم: املغ  ( 3)

وشككككككككككككككبهتهم: أن البي   -رمحهم هللا–. واملشالهمجن يف ه ه املسككككككككككككككك،لة هم احلرهية 482 /4ا ظم: املههم ( 4)
 /4يف أصبه، فيهيد املبك يف اجلمبة استدالال وسائم البيا اا املشمو ة. ا ظم: ودائ  الصرائ   مشموع
. قبت: ال اهه ما يف ه ا االسككتدالل مه 423، وسككائل األسككالف ص 404 /6، فتخ القديم 582

 وني متراقضني حقيقة وحكما. الض ف، إذ كيف يقاس الهاسد  به الصحيخ؟! فه ا ه  

 .68 /1، التمهيد أليب اخلراب الكبمجذاين 318 /1، املستصهه 95 /2هة املسنول ا ظم: حت( 5)

 ومثل مبس،لترا يف تهمي ه 153مجل لبزجناين ص و ميج الهموع  به األص 89 /1ا ظم: أصمجل السمرسي ( 6)
 . 155 به القا دب امل كمجرب ص

. وكان ممه ي ّ ب دا واملشاهد كّبها م  رسمجل هللا همج والل وه رحح احلبشي، املنّذن. أسبم قدميا، وشهد ودرا وأح (7)
، فاشماه مره يف مكة، فصرب. كان  بدا ألمية وه ربف، فكان يسمجمه سمج  ال  اب، حىت مّم وه أومج وكم الصديق 
حضما وسهما.  خبمس أواق ذهبا، وقيل: وسب ، وقيل: وتس . وهمج أّول مه أّذن يف ا سالم، وكان منّذن رسمجل هللا 

ذهب إىل الشام جماهًدا، ف،قام هبا إىل أْن تمجيف ودمشق سرة  شميه، وقيل: إحدى و شميه،  ا تمجيف رسمجل هللا ومل
، وقيل: تمجيف وهمج اوه  ال  -رضي هللا  رهما–وقيل: مثاين  شمب، وهمج اوه أرو  وستني سرة، وقيل: كان قمن أيب وكم 

، 1/144. ا ظم: هت يب األتا  والبغاا حيخ. وي ي قب وستني سرة، وقيل: سب ني. وبفه وباب الصغري  به الص
 .1/455ا صاوة 

= 
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أوَّْه! َهْيُي  لة َباذ لما َتْفَعْلذ َولمِكْي إي  أمَرْدَت )): . فقال رسمجل هللا ل ِمْرِ م  الريب 

 .(1)متهق  بيه (( سَخَة ثمَّ  شَتِة ِبِ أْن َتشَتةي  لتَّْ َة  مِبْعُ  ِبَبْيمإ

. فقال ((را  ذ   لتَّْ ُة ِرْي َتْ ِةَنا   ))وتمم فقال:  قال: أيت رسككككككككككككككمجل هللا  و ره  -2
اٍع م ْه ِهِ ا، فقال رسككمجل هللا   ذ  )): الّمجل: اي رسككمجل هللا! و ْ ِرا مِتِْمِه صككاِ نْي  و صككِ

 .(2)رواه مسبم ((نا و شَتُةو  لمَنا ِرْي  ذ  لة َباذ  مُةدُّوُهذ ثمَّ ِبيُعو  َتْ َة

يدل  به  (( ُةدُّوه)) ويف المواية األرمى:، ((ال تفعل)) وقمجله: )): -رمحه هللا–قال القمطيب 
وجمجب فسكككككككككخ صكككككككككهقة المح، وأهنا ال تصكككككككككخ ومججه، وهمج حجة لبجمهمجر  به أيب حريهة 

رمجع ومجصككككككككهه مه حيت همج حيت يقمجل: إن وي  المح جائز أبصككككككككبه مه حيت  إ ه وي ، مم
ه ه الصككككهقة،  ولمج كان  به ما ذكم ملا فسككككخ الريب  !البي  رح، فيسككككق  المح، ويصككككخّ 

 .(3)((وألممه ومبّ  الزايبب  به الصاع، ولصحَّخ الصهقة يف مقاوبة الصاع
: أن ه ا ال قد وق   به مقبمجض و قد فاسكككككككككككككد فبم ميبكه كما لمج كان من املعقول -3

 .(4)الثمه ميتة، أو بما

 

 
 
 

                                 
، ومسبم 617 /4( 2312أرمجه البشاري يف المجكالة، حب إذا حع المجكيل شيئا فاسدا فبي ه ممبوب )( 1)

 .24 /11(، 4059يف املساقاب، حب وي  الر ام مثال مبثل، )

 .25 /11(، 4060، )يف املساقاب، حب وي  الر ام مثال مبثل( 2)

، فتخ 25 /11، شكككككمح الرمجوي  به مسكككككبم 340 /3اجلام  ألحكام القم ن  ويرظم: .482 /4املههم ( 3)
 .506 /4الباري 

مجن ال قد إذا كان أحد رمحهم هللا يسككككككككككمّ –. احلرهية 243 /11، الشككككككككككمح الكبري 327 /6ا ظم: املغ  ( 4)
ل دم وجمجب صمجرب  ؛ب  بيه أ مه  ردهمطال، فال يمتّ ال مجضني نري مال كما يف قياس اوه قدامة  قدا ح

حقيقة البي  وهي مبابلة املال حملال، فيكمجن يف ه ا االسكككككككككككتدالل إلزام هلم هب ا القياس، فالشكككككككككككارع همج 
 ب األ م، أ   الباطل والهاسد  به اصرالحهم. وهللا أ بم.ال ي حكم  به ال قديه و دم تمتّ 

= 
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 املطلب الرابع: بيع  هب بذهب مع أحدمها عرض
يف أن الكك هككب حلكك هككب جيككب ويرهمككا املمككا بككة،  -رمحهم هللا–ال رالف وني أهككل ال بم 

واملراجزب، وذلك لثبمجا السكككرة الربمجية و لك، وأما إذا كان ال هب حل هب وم  أحدمها  مض، 
 كدرمهني ودرهم و مجب، فهل جيمجز ذلك أو ال؟

، (1)أن ذلكككك ال جيمجز، و بيكككه مككك هكككب املكككالكيكككة -رمحهم هللا–امكككة أهكككل ال بم ارتكككار  ككك
 .-رمحهم هللا– (4)، ورّجحه القمطيب(3)، واحلراوبة يف املشهمجر(2)والشاف ية

 واستدلمجا  به ذلك أببلة مرها:
وهمج خبيرب وقالبب فيها  أيت رسكككككمجل هللا   (5)ما رواه فضكككككالة وه  بيد األ صكككككاري -1

حل هب ال ي يف القالبب فرزع وحده،  ي مه املغامن تباع، ف،مم رسكككككككككككمجل هللا رمز وذهب، وه
 .(6)أرمجه مسبم ((لذََّ ُب بالذََّ ِب َوْزًنا ِبَوْزنإ )): مث قال هلم رسمجل هللا 

                                 
 وما و دها. 25 /3، الشمح الصغري ووبغة السالك م ه 505 /3ا ظم: املدو ة الكربى ( 1)

. ولقب املسكككككككك،لة  ردهم: مد 72 /4، الرجم المجهاج 386 /3، روضككككككككة الرالبني 84 /4ا ظم: ال زيز ( 2)
  جمجب.

 .209 /4، م مج ة أو  الرهه 36 /4، املبدع 911 /3ا ظم: مسائل  بد هللا  ه أويه ( 3)

شالهمجن يف املسككككككككككككككك،لة فميقان: أحدمها  به اجلمجاز إذا كان املهمب أكثم مه . وامل477 /4ا ظم: املههم ( 4)
افممجع م  نريه، كديرار و مض مقاول بيراريه، و به ه ا م هب األحراف، م ّببني ذلك أبن الزائد 
مه ال هب يكمجن مثرا لب مض، والهميق الثاين  به اجلمجاز مربقا، كما همج قمجل محاب وه أيب سكككككككككككككبيمان. 

 .421 /4، ودائ  الصرائ  75 /4م اين اشًثر  ا ظم: شمح

همج أومج حممد فضالة وه  بيد وه هقد وه قيس وه صهيب وه األصمم األ صاري، األوسي. أسبم قدميا، وي يشهد  (5)
قضا   ودرًا، وشهد أحًدا وما و دها، وشهد فتخ مصم، والشام قببها، مث سكه الشام، وو  الغْزو، وواله م اوية 

مخسمجن حديثا. ماا يف رالفة م اوية، وكان ممه محل سميمه. ماا  د أيب الدربا . روي له  ه رسمجل هللا بمشق و 
 .5/283، ا صاوة 2/362سرة  ال  ومخسني ودمشق  به األصّخ. ا ظم: هت يب األتا  والبغاا 

 .20 /11(، 4051يف املساقاب، حب وي  القالبب فيها رمز وذهب، )( 6)
= 
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قال: اشكككككككككميت  يمجم ريرب قالبًب ح    شكككككككككم بيرارا، فيها  و ه فضكككككككككالة وه  بيد  -2
فقال:  أكثم مه ا    شكككم بيرارا، ف كما ذلك لبريب ذهب ورمز، فهصكككبتها، فمججدا فيها 

 .(1)رواه مسبم ((ال تباع ٍتى تفصل))
قال: كرا م  فضالة وه  بيد يف نزوب، فرارا   وألصحايب  (2) ه حرش الصر اين -3

قالبب فيها ذهب وورق وجمجهم، ف،ربا أن أشككميها، فسكك،لت فضككالة وه  بيد فقال: ا زع ذهبها 
 واج ل ذهبك يف كهة، مث ال أتر ن إال مثال مبثل؛ فإين ت ت رسكككككككككمجل هللا فاج به يف كهة، 

 .(3)رواه مسبم ((ري كان يؤري باهلل و ليوم  آلخة  ال يأخذن إال رثال مبثل))يقمجل: 
 وجه االستدالل مه ه ه األحابيت:

 ة.هنه  ه وي  القالبب حىت تهصل، لتتحقق املما بة، وترتهي ويقنٍي املهاضب أن الريب 
وتهصككككككككككككككيل القالبب ووي  ال هب  به ا همابه، إمنا  وأممه  )): -رمحه هللا–قال القمطيب 

، أو يكمجن (( لذ ب بالذ ب وزنا بوزن ))كان ألن املشكككككمي أراب أن يشكككككميها و هب، لقمجله...
قد وق  البي  و هب، كما جا  يف المواية األرمى اليت قال فيها إ ه اشكككككككماها ح    شكككككككم بيرارا، 

ال تباع ٍتى  )) البي  وقمجله: هصككككككبها، فمججد فيها أكثم مه ا    شككككككم بيرارا، فهسككككككخ الريب ف

صل  ، ووجه املر  يف ه ه الصكككمجرب: وجمجب املهاضكككبة وني ال هبني؛ فإ ه إن كان مسكككاواي لطرم ((تف
فقد فضبه مه صار إليه ال هب وال مض حل مض، وإن ي يكه متساواي فقد حصل التهاضل يف 

أومج  ال هبني، كما قال يف رواية اال    شككككككككككككككم بيرارا، وه ا قمجل اجلمهمجر. وقد شكككككككككككككك ّ   ني أحد
حريهككة ومه قككال وقمجلككه وتمن مضككككككككككككككممجن هكك ا احلككديككت فقككال: إذا كككان الكك هككب املرهمب أكثم مه 
ال هب املضككممجم إليه السككب ة جاز، ورا   به ج ل السككب ة يف مقاوبة الزائد مه ال هب، وا ت ر 

، فبمج كان أكثم جاز. وه ا الت،ويل فاسككد؛ املرهمب كان أقلّ  ا فسككخ ذلك ألنّ  ه احلديت أب ه إمن

                                 
 (.4052الساوق، ) يف املمجض ( 1)

همج حرش وه  بد هللا، ويقال: اوه  بي وه  ممو السبئّي، أومج رشديه الصر اين،  زيل إفميقية.  قة مه الثالثة. ماا  (2)
 .183سرة مائة. ا ظم: تقميب الته يب ص

 .22 /11(، 4055يف املمجض  الساوق، )( 3)
= 
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ملا رأى القالبب قد  مضكككككككت لببي  حل هب أمم وتهصكككككككيبها، وونّي  ودليل احلديت األول، فإ ه 
وي يبتهت إىل التمجزي  ال ي ، ((نإْزَوا ِبنً وْز ِب َ بالذَّ   ُب َ  لذَّ  )) :حكم القا دب الكبية وقمجله 

 وه أومج حريهة. وقد نهل الرحاوي يف أتويل ذلك احلديت؛ حيت قال: إمنا هنه الريب  قال
 ه ذلك لئال يغنب املسكككبممجن يف املغامن  ما ذكمهه مه أن ه ا البي  إمنا كان و د القسكككمة، ولمج 

 ِب َ  لذَّ  ))  ه ذلك امل ىن إىل قمجله: ، لكان  دوله (1)[أهنا كا ت قبل القسككككككككككككككمة]سككككككككككككككبمرا 

ضككككككككككككككائً ا ال م ىن له؛ أل ه كان يبزم مره أن ي دل  ه  بة احلكم يف وقت  ((نإْزَوا ِبًنْزَو ِبَ بالذَّ
احلاجة إىل ويا ه، ويررق مبا ليس و بة، وال حيتاج إليه حلرسككككككككبة لتبك المجاق ة. ومه الراس مه زاب 

ب ال ي  به أيب حريهة يف الشككك وذ، وهمج محاب وه أيب سكككبيمان، فقال: جيمجز وي  ال هب حل ه
ثم. وه ا طمح وال األك ق وني املرهمبب واملضممجم إليها السب ة يف األقلّ م ه السب ة مربقا، وي يهمّ 

 .(2)((ي مّ ج  به القا دب الشم ية لبحديت حلكبية، وي
 وال رصمجصية لب هب هب ا احلكم، فما يقال يف ال هب يقال يف نريه مه المومجايا.

هككب، يشككككككككككككككمط فيككه املمككا بككة واملرككاجزب، فككإذا وي  : إن وي  الكك هككب حلكك من املعقول -4
ألن الشهههههههههههك يف املماثلة كتحقق ال هب و هب م ه  مض، ي تتحقق املما بة؛ 

 .(3) املفاضلة

 

 املطلب اخلامس: بيع الربوي ممن يشرتي منه جنسه ببيع آخر
إذا كان لإل سككككان ذهب مثال، فصككككمفه  رد الصككككماف وهضككككة، مث أراب أْن يشككككمي ذهبا، أو 

ّكمي مثال، فإما أْن يكمجن ذلك و د طمجل املدب يب ي  التمم الربين مه شكككشٍا مث يشكككمي مره السكككّ
كثال ة أايم ف،كثم، أو يكمجن بون ذلك، فإن كان و د مضككككككي مدب طمجيبة، فال رالف يف جمجاز 

 شما  اجلرس اشرم مره.

                                 
 ن الكالم  ه البي . وهللا أ بم.هك ا يف املربمجع، ول ل صمجاوه: أ ه كان قبل القسمة؛ أل( 1)

 وما و دها.  20 /11وما و دها. ويرظم شمح الرمجوي  به مسبم  477 /4املههم ( 2)

 .1/161وما و دها، أضمجا  البيان  3/401ا ظم: الهموق لبقمايف )الهمق الثامه والثما مجن واملائة( ( 3)
= 
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لثاين يف مدب وأما إن كان يف املدب اليسكككككككككريب، ك،ن يكمجه يف جمبس ال قد، أو يكمجن ال قد ا
 يف ذلك  به قمجلني:  -رمحهم هللا–يسريب كاليمجمني ف،قّل، فقد ارتبف أهل ال بم 

، (1): ال جيمجز أْن يشككككككمي المومجي ممه ح ه مره جرسككككككه، وهمج م هب املالكيةالقول األول
 .-رمحهم هللا–(2)وارتاره القمطيب

رمحهم –(5)، واحلراوبة(4)، والشككككككككككككككاف ية(3): جيمجز ذلك، وهمج م هب احلرهيةالقول  الثاني
 .-هللا

 : األدلة
 : أدلة أصحاب القول األول

اسككككتدلمجا وقا دب سككككّد ال رائ ، وتمجضككككيخ ذلك: أّن البائ  واملشككككمي مّتهمان يف ه ا ال قد 
أبهنما أرابا املبابلة وني ال هبني متهاضكككككال، أو وني التمميه ك لك، وأبرال الثمه حيبة، فيهسكككككخ 

ا لب ري ة.  ال قد سدا
 به أصككبه يف سككّد ال رائ ؛  -رمحه هللا–ومر ه مالك  )) :-رمحه هللا –ا مام القمطيب  قال

 .(6)((فإّن ه ه الصمجرب تنّبي إىل وي  الّتمم حلتمم متهاضال، ويكمجن الثمه لغمًجا
 : أدلة أصحاب القول الثاني

 :قال: جا  واللا وتمم ومين، فقال له رسكككككمجل هللا  ما رواه أومج سككككك يد اخلدري  -1
اٍع ((ِرْي أْيَي  ذ ؟)) . فقال والل: مِتْما كان  رده ِرب ي ا، فِب ْ ت  مره صككككككككككككككاِ نْي  و صككككككككككككككِ

                                 
 .448 /6، البيان والتحصيل 355 /5، الرمجابر والزايباا 495 /3ا ظم: املدو ة الكربى ( 1)

 وما و دها. 482 /4ا ظم: املههم ( 2)

 .-رمحهما هللا–ي أقف  به  ّا هلم يف املس،لة و يرها، وإمنا  سبه إليهم القمطيب واوه قدامة ( 3)

 .381 /3، روضة الرالبني 171 /6، احلاوي الكبري 59 /4ا ظم: األم ( 4)

 .5/50، ا  صاف 12/111ري أليب الهمج ، الشمح الكب114 /6ا ظم: املغ  ( 5)

 .482 /4املههم ( 6)
= 
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أوَّْه! َهْيُي  لة َباذ لما َتْفَعْلذ َولمِكْي إي  أمَرْدَت )): . فقال رسمجل هللا ل ِمْرِ م  الريب 

 .(1)تهق  بيهم ((أْن َتشَتةي  لتَّْ َة  مِبْعُ  ِبَبْيمإ سَخَة ثمَّ  شَتِة ِبِ 
. فقال ((را  ذ   لتَّْ ُة ِرْي َتْ ِةَنا   ))وتمم فقال:  قال: أيت رسككككككككككككككمجل هللا  و ره  -2

اٍع م ْه ِهِ ا، فقال رسككمجل هللا   ذ  )): الّمجل: اي رسككمجل هللا! و ْ ِرا مِتِْمِه صككاِ نْي  و صككِ

 .(2)رواه مسبم (( لة َباذ  مُةدُّوُهذ ثمَّ ِبيُعو  َتْ َةنا و شَتُةو  لمَنا ِرْي  ذ 

ي  ممه أْن يبي ه مه نري مه يشككككككككككمي مره، ولمج كان  : أّن الريب وجه االسهههههههتدالل منه
 .(3)ذلك حمّمما لبّيره له، و مّفه إايه

وال حّجة هلم يف ه ا احلديت؛  ))مراقًشا ه ا االستدالل:  -رمحه هللا–قال ا مام القمطيب 
لثاين ممه حع مره التمم األول، وال تراوله ظاهم البه  ي يِكر ّا  به جمجاز شكككككككككما  التمم ا أل ه 

و ممجٍم ول إبطالقه. واملربق حيتمل التقييد احتماال يمججب االسككككككككككككككتهسككككككككككككككار، فك، ه إىل ا هال 
أقمب. وهب ا فك ّمق وني ال ممجم وا طالق؛ فإّن ال ممجم ظاهما يف االسكككتغماق، واملربق صكككاحلا له، ال 

تقّيد أببىن بليٍل. وقد بّل  به تقييده الدليل ال ي بّل  به سّد ظاهما فيه. وإذا كان ك لك: في
 .(4)((ال رائ ، كما ويّراه يف األصمجل

: أ ه حع اجلرس وغريه مه نري شككككككككككككككمط وال ممجاط،ٍب فجاز، كما لمج ح ه من املعقول -3
 .(5)مه نريه

 فإ ّه ال يّتهم يف وي ه مه نريه. -كما ال اهه–وه ا القياس قياس م  الهارق 
 : الترجيح

                                 
 .سبق  مجيه يف مس،لة وجمجب فسخ صهقة المح ( 1)

 .سبق  مجيه يف مس،لة وجمجب فسخ صهقة المح( 2)

 وما و دها. 115 /6املغ  ( 3)

 وما و دها. 482 /4املههم ( 4)

 .116 /6املغ  ( 5)
= 
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همج الرظم إىل البكككائ   -وال بم  ركككد هللا ت كككاىل-ل كككّل األقمب واألظهم يف هككك ه املسكككككككككككككككك،لكككة 
، والبي  رح أو  واملشككككككككككككككمي، فإن ظهم مه حالتهما املمجا دب والتمجاطن  به ذلك، فإّن الثمه لغمجا

أرى ريبا  به أقّل تقديم، فيهسكككخ ال قد، ويمّب البي ، وإن ظهم مه حالتهما رالف ذلك، فال 
حيت قال:  -رمحه هللا ت اىل-وجًها لبمر . وه ا و يره ما قّمره ا مام أومج المجليد اوه رشكككككككككد اجلّد 

إمنا يكمه لبتهمة، ويهسككككككككككككخ مه أجل ال ري ة، فإذا ارته ت التهمة، وظهما الربا ب يف ف بهما  ))
 .(1)((جاز ذلك

 املطلب السادس: الر والشعري صنف واحد أو صنفان؟
 ككان: رح فضككككككككككككككككل ورح  سككككككككككككككيئككة، وإذا احتككد المومجاين يف اجلرس وجككب التمككا ككل إن الّمح  مج 

 والتقاوض، وأما إذا كاه مه جرسني تتبهني جاز التهاضل م  وجمجب التقاوض.
يف الرب والشككككككككك ري، هل مها صكككككككككرف وجرس واحد أو  -رمحهم هللا–وقد ارتبف أهل ال بم 

 ال؟  به قمجلني:
، (3)، والشكككككاف ية(2)رهان تتبهان، وه ا م هب احلرهية: أّن الرّب والشككككك ري صكككككالقول األول

 .-رمحهم هللا– (5)، ورّجحه القمطيب(4)واحلراوبة
 .-رمحهم هللا– (6): أهنما صرف واحد، وهمج م هب املالكيةالقول الثاني

: ارتالف الشهابب حلتقارب يف املقصمجب، واحملصد، واملربت، فمه شهدا سبب الخالف 
يف م ىن صرف وشاهبه يف شي  مه م راه أو ما يقاروه، أحلقه وه، ومه له  ابب است مال صرف 
 .(7)ي حيصل له ذلك ي يبحق

                                 
 .116 /6قّمره ا مام اوه قدامة يف املغ   . ومثبه449 /6البيان والتحصيل ( 1)

 .5 /7، فتخ القديم 403 /4، ودائ  الصرائ  5 /4ا ظم: شمح م اين اشًثر ( 2)

 .30 /2وما و دها، مغ  احملتاج  185 /5، البيان لب مماين 137ا ظم: التريه ص ( 3)

 .17 /5، ا  صاف 29 /12، الشمح الكبري 79 /6ا ظم: املغ  ( 4)

 .480و 475 /4ا ظم: املههم ( 5)

 .48 /3، حاشية الدسمجقي 199 /6، ممجاهب اجلبيل 367ا ظم: التبقني ص ( 6)

 .1580 /3، وداية افتهد 475 /4املههم  ا ظم: (7)
= 
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 :األدلة
 :أدلة أصحاب القول األول

 لذََّ ُب بالذََّ ِبذ      )): قال: قال رسككككككككككككككمجل هللا  ما رواه  بابب وه الصككككككككككككككامت  -1

َََِّعُية بال  َََِّنذ و ْلُبةُّ باْلُبةِّذ و لشَ َََُّن باْلِفضَ شََََّعرِيذ و لتَّْ ُة بالتَّْ ِةذ و ْلِ ْ ُح َو ْلِفضَ

باْلِ ْ ِحذ ِرثً ا ِبِ ثلإذسَََو ًء بسَََو ء ذ َيًد  ِبَيد ذ  هي   ْخَت مفمْت  ذه  ْلأمصَََْناُ،  مِبيُعو  

 .(1)رواه مسبم ((كمْيَف ِشْئُتْم إي  كاَن َيًد  ِبَيد 

ََعري ْلُبةُّ باْلُبة  و )) وقمجله: )): -رمحه هللا–قال القمطيب  بليل  به أهنما  (( لشََََّعري بالشَ
 .(2)(( مج ان تتبهان كمشالهة التمم لبرب

ضَُّن   ))قال:  قال: أّن رسكككمجل هللا  و ره  -2  لذََّ ُب بالذََّ ِب ِتْبُةَ ا َوَهْيُنَهاذ و ْلِف

رِي ُرْدٌي ِبُ ْديإذ باْلِفضَِّن ِتْبُةَ ا وَهْيُنَهاذ و ْلُبةُّ ِباْلُبة  ُرْدٌي ِبُ ْديإذ و لشَِّعرُي بالشَّع   

قمْد            ُ ْديإذ  مَ ْي َز َد أِو  ْزَد َد   ُرْدٌي ِب ِباْلِ ْ ِح  مُبْديإذ و ْلِ ْ ُح  ُرْدٌي  بالتَّْ ِة  و لتَّْ ُة 

سيَئًن  م ماذ      ضَِِّن و ْلِفضَُّن أْكثُةُ َ ا َيًد  ِبَيد ذ وأرَّا َن أْرَبىذ ولما َبْأَس ِبَبْيِم  لذََّ ِب باْلِف

رواه أومج  ((ِبَبْيِم  ْلُبة  بالشَّعرِي و لشَِّعرُي أْكثُةُ  ا يًد  ِبَيد ذ وأرَّا َنِسيَئًن  م ما   ولما َبْأَس 
 .(3)باوب والرسائي

 .(4)وه ا صحيخ صميخ، ال جيمجز تمكه وغري م ارض مثبه

                                 
 .16 /11(، 4039يف املساقاب، حب الصمف ووي  ال هب حلمجرق  قدا، )( 1)

 .404 /5، وا ظم االست كار 332 /3ن وما و دها، اجلام  ألحكام القم  474 /4املههم ( 2)

، والرسككككككائي مب راه يف البيمجع، حب 417 /3(، 3349أرمجه أومج باوب يف البيمجع، حب يف الصككككككمف، )( 3)
! 255 /9. واحلككككديككككت حكم  بيككككه اوه حزم حلتمجاتم يف احملبه 316 /7(، 4574وي  الرب حلرب، )

 .195 /5وصّححه األلباين يف ا روا  

 .30 /12، الشمح الكبري أليب الهمج اوه قدامة 80 /6املغ  ( 4)
= 
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: أن األصككككل: أن ما ارتبهت أتابه ومقاصككككده أن ي ّد أصككككرافا تتبهة؛ من املعقول -3
 .(1)املتقدّ م ودليل ظاهم احلديت

 :القول الثاني أصحاب أدلة
و ه، مث اشككككككككم وه : أ ه أرسككككككككل نالمه وصككككككككاع قمخ، فقال: (2) ه م مم وه  بد هللا -1

شككككككككككك ريا، ف هب الغالم ف،ر  صكككككككككككا ا وزايبب و ض صكككككككككككاع، فبما جا  م مما أرربه 
 ؛ فإيّن   مبثلاًل  مثْ إاّل  نَّ  ِ ، وال أتر  ه  بَّ و لك، فقال له م مم: ي ف بت ذلك؟ ا ربق فم  

، وكان ط امرا يمجمئ  ((لعََّعاُم بالعََّعاِم ِرثً ا ِبِ ثلإ )) يقمجل: أت  رسككككمجل هللا  ت  رْ ك  
 .(3)يضارع. رواه مسبم الش ري. وقيل له فإ ه ليس مبثبه. قال: إين أراف أنْ 

وبي  الر ام حلر ام مثال مبثل  فهم مه أمم الريب  : أّن م مما وجه االسهههههتدالل منه
  ه وي  احلررة حلش ري إال مثال مبثل، فدل  به أهنما صرف واحد. الرهي

 بنيّ  يف ه ا احلديت أن حديت  ))فقال:  -رمحه هللا–وهقش ه ا االسككككككككككككككتدالل القمطيب 
م مم ال حجة فيه ألصككككككحاورا، وإن كا مجا قد أطبقمجا  به االحتجاج وه. ووجه ذلك: أن نايتهم 

، وهمج صككككحايب، وهمج أ بم حملقال وأق د ححلال. قبت: يف التمسككككك وه أن حيتجمجا مب هب م مم
ال  ((...اِمعَ بالعَّ  اُمعَ  لعَّ )): إن قمجل م مم ه ا رأي مره ال رواية، وما اسككككككككككككككتدّل وه مه قمجله 

حجة له فيه؛ أل ه إن محل  به  ممجمه لزم مره أال يباع التمم حلرّب، وال الشككككككككككك ري حملبخ إال مثال 
 ع، فظهم أن املماب وكه: اجلرس المجاحكد مه الر كام، وقكد ونيَّ الريب مبثكل، وذلكك رالف ا هكا 

بها واحًدا واحًدا، فهصكككككككل التمم  األجراس املشتبهة يف حديت  بابب وه الصكككككككامت ونريه، وفصكككككككَّ
. ((فإذا ارتبهت ه ه األصككككراف فبي مجا كيف شككككئتم )) ه الرّب، والشكككك ري  ره، مث قال و د ذلك: 

                                 
 .475 /4املههم ( 1)

همج م مم وه  بد هللا وه  ضبة وه هف  وه  مجف وه  بيد وه  مجيج وه  دي، القمشي، ال دوي. أسبم قدميا، وهاجم ( 2)
يف حجة المجباع. ا ظم:  اهلجمتني. قدم املديرة م  أصحاب السهيرتني، و اش  مما طمجيال. قيل: إ ه حبق رأس الريب 

 .6/148، ا صاوة 2/411هت يب األتا  والبغاا 

 .22 /11(، 4056يف املساقاب، حب وي  الر ام حلر ام مثال مبثل، )( 3)
= 
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ه، حيت قال: إين أراف أن مث الظاهم مه فتيا م مم:  أهنا إمنا كا ت تقّيًة ورمجفا، أال تمى  صكككككككككَّ
 .(1)((ال يف قمجل نريه يضارع! واحلجة يف قمجل الريب 

 ورالصة ه ا الكالم المب  به االستدالل هب ا األ م مه  ال ة أوجه:
 : أن ه ا رأي صحايب، جا  يف املمفمجع ما االهه فال ي مجَّل  بيه.األول
ينبي إىل تالهة ا هاع؛ إذ جيمجز وي   القمجل حل ممجم ال ي اسككككككككتدل م مم : أن الثاين

 التمم حلرب متهاضال اتهاقا، ومها مه الر ام، فدل  به أن له  ال ممجم نري مماب.
 إمنا قال ه ا تمجّر ا واحتياطا، ال حتمميا، والبه  يدّل  بيه. : أّن م مما الثالث

 بني:وال مدب يف ذلك  به أص من املعقول -2

أحدمها:  أن احلررة والشككككككككك ري ال يرهك و ضكككككككككها  ه و ض يف املربت واحملصكككككككككد، فكا ت 
 جرسا واحدا كاحلررة وال بس، والش ري والسبت.

والثاين: أن مراف  ه ه األصكككككراف متقاروة،  ومقاصكككككدها متسكككككاوية، فحكم هلا أبهنا جرس 
 .(2)واحد

 وجياب  ه ه ا أبمميه:
ملراف  واملقاصكككككككككككككككد ين م يف تمجحيد اجلرس، يرتقض حل هب األول: أّن القمجل أبن تقارب ا

والهضككككككككككككككة، فإهنما يتهقان يف كمجهنما أمثان التجاراا، وقيم املتبهاا، وأروش اجلراايا، وم  ه ا 
 جيمجز التهاضل ويرهما، فبرل ه ا األصل.

 والثاين: أ ه م قمجل يف مقاوبة مرقمجل فهمج نري مقبمجل.
 :الترجيح

 همج القمجل األول، ويكهي يف تمجيحككه أّن الريب  -هللا ت ككاىلوال بم  رككد –الك ي يمجخ 
ل المومجايا أبجراسكككككككها، مث فصكككككككل الرب  ه الشككككككك ري وج بهما صكككككككرهني تتبهني، وأجاز وي   فصكككككككّ
و ضككككككهما وب ض متهاضككككككال وشككككككمط التقاوض يف افبس، وه ا صككككككميخ يف التهميق ويرهما، والقمجل 

                                 
 .217، مسالك الداللة ص 23 /11وما و دها، ويرظم شمح صحيخ مسبم لبرمجوي  480 /4املههم ( 1)

، ترمجيم املقالة 319 /1، شككككككمح زروق  به المسككككككالة 121 /2ين ، الهمجاكه الدوا265 /3ا ظم: املرتقه ( 2)
3/ 259. 

= 



 ارات الفقهّية لإلمام أبي العّباس القرطبّي في غير العباداتاالختي

 259 

 لغة، ولمج حبف رجلا ال  كل وماا ف،كل أبهنما جرس واحد ال يشكككككككككككككهد له شكككككككككككككمع وال  مف وال
 .(1)ش ريا ي حيرت، وكّل ه ا بليلا واضخ  به أهنما صرهان تتبهان

 .(2)((وإذا  بتت السرة فال قمجل م ها )): -رمحه هللا–قال أومج  بد هللا القمطيب 
 املطلب السابع: بيع احليوان ابحليوان

وي  احليمجان ححليمجان متهاضككككككككككككككال جائز إذا  يف أنّ  –رمحهم هللا –ال رالف وني أهل ال بم 
 .(3)كان يدا ويد

 وأما إذا كان  سيئة فقد ارتبهمجا يف ذلك  به  ال ة م اهب:
: جيمجز وي  احليمجان ححليمجان متهاضككككككال  سككككككيئة إذا ارتبهت املراف ، ك،ن يماب المذهب األول

 رمحهم هللا. (5)مطيب، وارتيار الق(4)أحدمها لبمكمجب، واشرم لألكل. وه ا م هب املالكية
رمحهم (6): ال جيمجز وي  احليمجان ححليمجان  سيئة مربقا. وه ا م هب احلرهيةالمذهب الثاني

 هللا.
، (7): جيمجز وي  احليمجان ححليمجان  سكككككككككككككيئة مربقا. وه ا م هب الشكككككككككككككاف يةالمذهب الثالث

 رمحهم هللا. (8)واحلراوبة
ىل ارتالفهم يف اجلرس هل همج : ويمج  سكككككككبب اخلالف يف ه ه املسككككككك،لة إسبببب الخالف

وصككككككككككككككف يف ال بة، أو حمّل لب بة، والهمق وني ال بة وحمّل ال بة، أن حمّل ال بة ما ين ّم يف ال بة 

                                 
 .257 /9ا ظم: احملبه ( 1)

 .332 /3اجلام  ألحكام القم ن ( 2)

 .511 /4، املههم 429 /5ا ظم: ا هاع الوه املر ر ص   ، االست كار ( 3)

 .89ص ، أقمب املسالك 378 /5، حاشية اخلمشي 533 /2ا ظم: ا شماف لبقاضي ( 4)

 .513-511 /4ا ظم: املههم ( 5)

وما و دها، الدر املشتار م  رب  430، وسككائل األسككالف ص 479 /2ا ظم: احلجة  به أهل املديرة ( 6)
 .404 /7احملتار 

 .5/170، البيان 3/338، الته يب 3/62ا ظم: امله ب لبشريازي ( 7)

 .42 /5، ا  صاف 309 /6، الهموع 64 /6ا ظم: املغ  ( 8)
= 
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 هسككككككككككها ويقّمهبا، ويظهم أ مها فيه، كا حصككككككككككان يف حب الزه، فإن ال بة املمججبة لبمجم هي الزه 
ان، وليس ا حصان أحد وصهي  بة  هسه، لكره يف اقتضا  المجم يستد ي حمال، وهمج ا حص

 .(1)المجم
 :األدلة

 :أدلة أصحاب القول األول
َهْي َبْيِم  ْلَحَيَو ِن  َنَهى  لنَِّب ُّ )) قال:  (2)ما رواه احلسكككككككككه البصكككككككككمي  ه تمب -1

 .(3)رواه األرو ة ((ِباْلَحَيَو ِن َنِسيَئًن
أمَرَةُه أمْن ُيَجه َز  أّن َرسََََوَل  هلل )) -رضككككككككككككككي هللا  رهما– ه  بد هللا وه  ممو  -2

َجْيشًَََاذ  مَنِفَدِت  ْلِهِبُلذ  أَرَةه أْن َيْأُخَذ ِ   ِ  ماِص  لصَََََّد مِنذ  كاَن َيْأُخُذ  ْلَبِعرَي  

 .(4)رواه أومج باوب ((ِباْلَبِعرَيْيِي إلمى إِبِل  لصََّد مِن

                                 
 .147ا ظم:  ميج الهموع  به األصمجل ص ( 1)

همج أومج سبيمان تمب وه جردب وه هالل وه حميج وه ممّب وه حزن الهزاري. كان مه حبها  األ صار، قدمْت وه أّمه ( 2)
مائة حديت  يف أحد. روي له  ه رسمجل هللا  و د ممجا أويه، فتزّوجها رجل مه األ صار. قيل: أجازه الريب 

مون حديثا.  زل البصمب، وكان زايب يستشبهه فيها إذا سار إىل الكمجفة، وكان شديدا  به اخلمجارج، فكا مجا و ال ة و ش
، 1/226ير رمجن  بيه. قيل: ماا سرة مثان، وقيل: تس  ومخسني، وقيل: ستني. ا ظم: هت يب األتا  والبغاا 

 .3/150ا صاوة 

، والممكك ي يف 422 /3(، 3356حليمجان  سككككككككككككككيئككة، ) أرمجككه أومج باوب يف البيمجع، حب يف احليمجان ح( 3)
، والرسكككككككككككككككائي يف 196 /5(، 1237البيمجع، حب ما جا  يف كماهية وي  احليمجان ححليمجان  سككككككككككككككيئة، ) 

، واوه ماجة يف التجاراا، حب احليمجان 7/337(، 4634البيمجع، حب وي  احليمجان ححليمجان  سككككككيئة، )
حديت تمب حديت حسككككككه صككككككحيخ، وتاع )) يسككككككه:  . قال أومج3/70(، 2270ححليمجان  سككككككيئة، )

. و قل اخلرايب  ه ا مام أمحد تصحيحه. ((احلسه مه تمب صحيخ، هك ا قال  بي وه املدي  ونريه
(، 2300-1855، وصكككككححه األلباين يف صكككككحيخ اوه ماجة )423 /3م اي السكككككره حباشكككككية السكككككره 

 .5/539(، 2416حتت رقم: )الصحيحة ، ويف السبسبة 2/240

. ويف إسكككككككككرابه مقال كما قال 423 /3(، 3357يف السكككككككككره يف البيمجع، حب يف المرصكككككككككة يف ذلك، )( 4)
وما و دها.  272اخلرايب يف امل اي حباشككككية السككككره، وضكككك هه الشككككيخ األلباين يف ضكككك يف أيب بواب ص 

= 
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حليمجان يف احلككديككت األول هنه  ه وي  ا : أّن الريب وجههه االسههههههههههتههدالل من احلههديث 
ححليمجان  سككككككككككككككيئة، ويف احلديت الثاين أذن فيه، فدّل  به أن ال ي أذن فيه نري اّل ي هنه  ره، 
فيحمل الرهه  به ما إذا كان احليمجاهن متما بني يف اجلرس واملره ة واملقصد، وحيمل ا ذن  به 

 .(1)واجلمع أوىل من الرتجي ارتالف ذلك، 
المجيخ، إال أّن ه ا يف اجلم  ال ي حيتمبه الرا  : أبّن اجلم  وإن كان أوىل مهويناقش

. وهللا أ بم.  احتماال قميبا، وه ا اجلم  ال حيتمبه الرا، فمكه مت نيّ 

: أن جمجاز وي  احليمجان ححليمجان متهكككاضككككككككككككككال إىل أجكككل، م  االحتكككاب يف من املعقول -3
 .(2)هاقااألنماض واملراف ، ينبي إىل المجقمجع يف قمض جّم مره ة، وه ا ال جيمجز ات

أب ّه احتمال يقمجى لمج كان الرّا ي يمب خبالفه، أما وقد ورب الرّا  وميكن مناقشههههههههههة هذا
 خبالفه، فال يبتهت إليه؛ إذ الرا م صمجم.

 :أدلة أصحاب القول الثاني
َهْي َبْيِم  ْلَحَيَو ِن  َنَهى  لنَِّب ُّ )) قال: ما رواه احلسككككككككككككككه البصككككككككككككككمي  ه تمب  -1

 .(3)رواه األرو ة ((َئًنِباْلَحَيَو ِن َنِسي

 ؛ ه ا وني الدليبني، وهمج أوىل المجيخ.(4): أبّن املماب وه الرسا  مه اجلا بنيونوقش

                                 
 /6ر املرري ول به ل ر رة حممد وه إسكككككككككحاق وهمج مدّلس، كما أشكككككككككار إىل ذلك ا مام اوه املبقه يف البد

ه ال ي  يف البركككايكككة 19 /3، واحلكككاف  اوه حجم يف التبشيا 474 ، وهللا أ بم. 352 /7، ووكككه أ بكككّ
ولكه احلديت له شكككككككككككككككاهد مه طميق  ممو وه شكككككككككككككك يب  ه أويه  ه  بد هللا وه  ممو ورحمج البه  

يف الكربى  ، والبيهقي وصكككححه35 /4(، 3052امل كمجر، رواه الدار قر  يف السكككره، حب اجل الة، )
، و قل تصحيخ 2055 /4، وصححه ال هيب يف امله ب يف ارتصار السره الكبري لببيهقي 287 /5

 البيهقي كّل مه اوه املبقه واوه حجم وسكتا  بيه. وهللا أ بم.

 وما و دها. 512 /4، املههم 429 /5ا ظم: االست كار ( 1)

 .355 /6املصدريه الساوقني، املرتقه  ا ظم( 2)

 م  مجيه يف أبلة القمجل األول مه ه ه املس،لة.تقد( 3)

 .118 /6ا ظم: احلاوي ( 4)
= 
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قال: حّد   أسامة وه زيد رضي هللا  رهما  ه  -رضي هللا  رهما– ه اوه  باس  -2
 .(1)متهق  بيه ((لما ِرَبا إلَّا ِ    لنَِّسيَئِن))قال:  الريب 

حّقق المح يف الرسكككككككككككيئة مه نري فصكككككككككككل وني املر مجم  : أّن الريب منهوجه االسههههههههتدالل 
 .(2)واألمثان ونريها، فيجب القمجل وتحقيق المح فيها  به ا طالق وال ممجم إال ما رّا الدليل

وال اهه ما يف االسكككككككتدالل هب ا احلديت مه الب د والتكّبف؛ فإّن ه ا احلديت وإن كان 
 أ ه ال ي   حصككككككمه فيها، كما يف األصككككككراف السككككككتة، فإّن الّمح جيمي حّقق الّمح يف الرسككككككيئة، نري

 فيها ورمج يه، أ   رح الهضل ورح الرسيئة، وال بم  رد هللا ت اىل.
 :أدلة أصحاب القول الثالث

ََوَل  هلل )) ه  بد هللا وه  ممو  -1 ًََاذ  مَنِفَدِت  ْلِهِبُلذ  أّن َرس أمَرَةُه أمْن ُيَجه َز َجْيش

ِبِل                أَرَةه  ِباْلَبِعرَيْيِي إلمى إ ُخُذ  ْلَبِعرَي  َيْأ كاَن  ََََّد مِنذ   ُخَذ ِ   ِ  ماِص  لصََ َيْأ أْن 

 .(3)رواه أومج باوب (( لصََّد مِن

أبر   -رضككككككككككككي هللا  رهما–أذن ل بد هللا وه  ممو  : أن الريب وجه االسهههههههههتدالل منه
 الب ري حلب رييه إىل أجل، وه ا  ا يف حمل الرزاع.

 :(4)مور منهاونوقش ه
: أن ه ا احلديت ضكككك يف؛ أل ه مه رواية اوه إسككككحاق، وهمج مدّلس وقد  ر ره، فال أوال

 يقبل.
: ما سككبق تقميمه يف  ميج احلديت، فقد ورب ما يشككهد له، فيقمجى األسككاس، وي بمج وجوابه

 البريان.
 ، وإذا ت ارض احلاظم م  املبيخ قدم احلاظم.: أ ه مت ارض م  حديت تمب اثنيا

                                 
، ومسككبم يف املسككاقاب، 4/481(، 2178أرمجه البشاري يف البيمجع، حب وي  الديرار حلديرار  سككا ، )( 1)

 ، والبه  لببشاري.27 /11(، 4064حب وي  الر ام مثال مبثل، ) 

 ري.وتصمف يس 408 /4ودائ  الصرائ  ( 2)

 سبق  مجيه يف أبلة القمجل األول مه ه ه املس،لة.( 3)

 .352 /7، البراية 13 /7، فتخ القديم 60 /4ا ظم: ه ه اال ماضاا يف شمح م اين اشًثر ( 4)
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: أ ه طمح ألحد الدليبني، واجلم  أوىل مره، واجلم  أن حيمل الرهي  به الرسككككككككيئة وجوابه
 مه اجلا بني، أل ه مه وي  الكال  حلكال ، وهمج نري جائز اتهاقا.

 : أ ه كان قبل حتممي الّمح، أو أ ه كان يف بار احلمب، وال جيمي المح يف بار احلمب.اثلثا
ج إىل ما يشكككككككهد هلا، وإال فهي حطبة، وهيهاا أن يرصكككككككبمجا : أن ه ه ب اوى حتتا وجوابه

 بيهما ويرة، فال بم حلتاريخ، و دم إمكان اجلم ، شككمط لد مجى الرسككخ، وإال فهمج حتكُّما، والمح 
 .(1)جيمي يف بار احلمب كدار ا سالم؛ ألن الشارع ي يهّمق وني الداريه

ِل م سككككككككككككككْ  )): -رمحكه هللا–قكال اوه ال ميب  ب ما ككافمًا و م ًح فال ابمج أن يكمجن يف بار فكإْن  كامكِ
احلمب أو يف بار ا سكككككككالم، فإن كان يف بار ا سكككككككالم ي جيز، وإن كان يف بار احلمب جاز  رد 

: ال جيمجز، وت ّبق أومج حريهة (4)مه أصككككحاورا، وقال مالك والشككككاف ي (3)و بد املبك (2)أيب حريهة
، فب،ي وجٍه أر  جاز. قب را: إّن ما جيمجز أر ه ومججٍه جائٍز يف الشككككككككككككككمع مه نّبٍة أبّن ماله حاللا

ِ  بيه أن يهِي أبال  وسككككككككمقٍة يف سككككككككميّة، ف،ما إن أ ره مه  هسككككككككه األمان وبرل بارهم: فقد ت نيَّ
امجن  هدهم، وال يت ّمض ملاهلم، وال شكككككككككيٍ  مه أممهم، فإن جمّجز القمجم المّ ح فالشكككككككككمع ال جيمجّ زه. 

 .(5)((بمجن وهموع الشمي ة، فاملسبم تاطبا هبافإن قال أحدا: إهنم ال ااط

                                 
 . 235-234 /2ا ظم: ارتالف الداريه و ًثره لألستاذ  بد ال زيز األمحدي ( 1)

 مجسف شيشه كما يف املمجض  الساوق.. ورالف أومج ي416 /4ا ظم: ودائ  الصرائ  ( 2)

همج مهيت املديرة يف وقته، أومج مموان  بد املبك وه  بد ال زيز وه أيب سبمة وه املاجشمجن، ممجىل لب  هيثم مه قميش.  ( 3)
واملاجشمجن م راه املمجّرب حلهارسية، ّتي و لك حلممب يف وجهه. وقيل: إهنم مه أهل أصبهان، ا تقبمجا إىل املديرة، فكان 
أحدهم يبقه اشرم، فيقمجل: شمجين شمجين، يميد كيف أ ت؟ فبّقبمجا و لك. وحكي أّن ماجش ممجض  خبماسان  سبمجا 
إليه. كان فقيها اوه فقيه، تهّقه  به والده، و به ا مام مالك، و بيه بارا الهتمجى يف أايمه إىل أْن ماا، و به أويه 

: أرو   شمب ومائتني. وهمجاوه وض  وستني سرة. ا ظم: الت ميف قببه. تمجيف سرة ا ريت  شمب، وقيل:  ال   شمب، وقيل
 .251، الديباج ص52أبصحاب مالك ص

 .98 /6. ا ظم: املغ  -رمحهم هللا–، وهمج م هب احلراوبة 185 /5ا ظم: البيان لب مماين ( 4)

 .234 /2. وا ظم: ارتالف الداريه 560 /1أحكام القم ن ( 5)
= 



 ارات الفقهّية لإلمام أبي العّباس القرطبّي في غير العباداتاالختي

 264 

ََةيَيِع  ِبرًيِفْيصَََى ُهَهْدُي ُ ا لمً َ َج باَعأ ه   ه  بي وه أيب طالب  -2  ((لإ  إىل أَجرًيِعَب ش
 .(1)أرمجه ا مام مالك

 شََ ى ر ٍ ن بأربعن أبعةة رضََ ونن ه ي ذ أ ه  -رضكككككككي هللا  رهما–و ه اوه  مم  -3

 . (2)أرمجه ا مام مالك أيضا(( يو يها صاٍبها بالةبذة

: أّن ه ا م، مجر  ه صكككككحاويني جبيبني، وال تالف هلما مه وجه االسهههتدالل من األثرين
 .(3)الصحاوة، فكان إها ا

يف األ مجاع كّبهككا، كككالرمجع  (4): أن الرَّسكككككككككككككككا  أحككد  مج ي المح، فبم ]جيز[من املعقول -4
 .(5)اشرم

 :الترجيح
 همج القمجل الثالت، وذلك ألممجر: -وال بم  رد هللا–ال ي يمّجخ 

 : صحة ما استدلمجا وه مه املمفمجع، وممجافقة املمجقمجف له.األول
ك الثاين : تقمّجي ه ا القمجل حألصككككل؛ إذ إن األصككككل يف البيمجع والتجاراا احلّل ، وما متسككككّ

 وه املشالهمجن ال يقمجى  به إزالة ه ا األصل.
األصكككككككككككككككل يف البيمجع أهنا حالل إذا كا ت  ))رمحه هللا ت اىل: –قال أومج  مم اوه  بد الرب 

ا، أو كان يف م ىن الرّا،  جتارب  ه تماض، إال ما حّممه هللا  ّز وجّل  به لسككان رسككمجله   صككا

                                 
 /2(، 1391ا جيمجز مه وي  احليمجان ححليمجان و ضككككككككككككه وب ض والسككككككككككككبف فيه، )املمجط، يف البيمجع، حب م( 1)

 .243 /4(، 1583، ومه طميقه الشاف ي يف األم )184

 /4(، 1584، ورواه الشككككككككاف ي مه طميقه يف األم )184 /2(، 1392املمجط، يف املمجضكككككككك  السككككككككاوق، )( 2)
243. 

 .117 /6ا ظم: احلاوي ( 3)

 ، ول ل صمجاوه: فبم جيم وما  مهمبة.هك ا يف املصدريه اشتيني( 4)

 . 101 /12، الشمح الكبري 65 /6املغ  ( 5)
= 
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فإن ذلك حماما وإن تماضككككككككه وه املتباي ان. وإذا ت ارضككككككككت اشًثر يف وي  احليمجان ححليمجان  سككككككككيئة 
 .(1)((جتارب  ه تماض، وحهلل التمجفيق سقرت، وكا ت احلجة يف  ممجم ظاهم القم ن؛ ألهنا

وقد سكككبق محبه  به  همج حديت تمب  -رمحهم هللا–: أّن أقمجى حجة لبحرهية الثالث
وإ مال الدليبني أوىل  -رضكككي هللا  رهما–ما يمف  الت ارض ويره ووني حديت  بد هللا وه  ممو 

 مه إمهال أحدمها.
ال حيتمبه الرا احتماال ظاهما،   -م هللارمحه–: أّن الرهج ال ي سككككككككككككككبكه املالكية الرابع

، فال يبتهت إليه. وهللا ت اىل أ بم.  فهمج ض يفا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .429 /5االست كار ( 1)
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 املبحث الثالث: البيوع الفاسدة واملنهي عنها.
 وحتته ستة مطالب:
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 املطلب األول: بيع الطعام وغريه قبل قبضه
اشككمي مكايبة أو ممجاز ة أو م اّبب يف أ ه  ال رالف وني األئمة األرو ة  به أّن الر ام إذا

ال جيمجز مله اشككككماه أن يبي ه مه  رم أو ي اوض  بيه حىت يقبضككككه األّول؛ ألّن القبض شككككمط يف 
 .(1)صّحة ه ا البي 

 وارتبهمجا يف نري الر ام هل جيمجز وي ه قبل قبضه  به أرو ة أقمجال:
، و ضده (2)، وه ا م هب الشاف ية: ال جيمجز وي  الر ام وال نريه قبل قبضهالقول األول

 .-رمحهم هللا– (3)القمطيب
: جيمجز وي  ال قار قبل قبضه وال جيمجز وي  املرقمجل قبل قبضه، وه ا م هب القول الثاني

 .-رمحهم هللا–(4)احلرهية 
: ال جيمجز وي  الر ام املشكككمى كيال قبل قبضكككه، وجيمجز وي  نريه قبل قبضكككه. القول الثالث

 .-رمحهم هللا– (5)لكيةوه ا م هب املا
: ال جيمجز وي  املكيككل واملمجزون وامل ككدوب قبككل قبضكككككككككككككككه، وجيمجز وي  نريه قبككل القول الرابع

 .-رمحهم هللا– (6)قبضه. وه ا م هب احلراوبة
: ارتالفهم يف الرهي  ه وي  الر ام قبل قبضكككه، أهمج م قمجل امل ىن، فيبحق سبب الخالف 

 ّبد، فيمتر  فيه القياس؟ مث إذا قيل أب ه م بَّل فما هي وه ما شكككككككككككككككاركه يف ذلك امل ىن، أم همج ت
 ال ّبة؟

                                 
، ا قراع يف مسكككائل ا هاع 63 /5، ا فصكككاح 1598 /3، وداية افتهد 382 /5ا ظم: االسكككت كار ( 1)

2/ 230. 

 .90 /2، مغ  احملتاج 72 /3، المجسي  144 /4ا ظم: األم ( 2)

. وهران قمجل شكككاذ جدا، وهمج قمجل  ثمان البيت جبمجاز وي  كل شكككي  قبل قبضكككه، 377 /4ا ظم: املههم  (3)
 وما و دها. 188 /6 قبه القمطيب ورّبه يف املمجض  الساوق. وك ا اوه قدامة يف املغ  

  دها.وما و 18 /2،  قمجب اجلمجاهم املريهة 394 /4، ودائ  الصرائ  41 /4ا ظم: شمح م اين اشًثر ( 4)

 .126 /3، الشمح الصغري 1599 /3وما و دها، وداية افتهد  131 /2ا ظم: التهمي  ( 5)

 .169 /4، م مج ة أو  الرهه 461 /4، ا  صاف 188وما و دها، و 181 /6ا ظم: املغ  ( 6)
= 
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 :األدلة
 :أدلة أصحاب القول األول

َرِي  ْبَتاَع طمَعاًرا  م ما ))قال:  أن رسكككككككككمجل هللا  -رضكككككككككي هللا  رهما– ه اوه  باس  -1

ٍَتَّى َيْقِبضََََُ   قال اوه  باس: وأحسككككككككككب كل شككككككككككي  مبرزلة الر ام. متهق  ((َيِبْعُ  
 . (1) بيه

َََْتَةى  ))قال:  أن رسككككككككمجل هللا  -رضككككككككي هللا  رهما– ه  بد هللا وه  مم  -2 َرِي  ش

ٍَتَّى َيْقِبَضُ    .(2).  متهق  بيه((طمَعاًرا  م ما َيِبْعُ  

رضككككي – ّا  به الر ام، وأحلق اوه  باس  : أن الريب احلديث وجه االسهههتدالل من 
 .والراوي أدرى مبا روىديت، نري الر ام، وهمج أحد مه روى احل -هللا  رهما

رأي ال روايككككة، فال تقمجم وككككه      -رضككككككككككككككي هللا  رهمككككا–: أبن هكككك ا مه اوه  بككككاس ونوقش
 ؛ فاحلجة فيما روى ال فيما رأى.(3)حجة

ِرا،  وجياب عنه أب ه قياس صككحايب، "وقياس الصككحاوة أوىل مه قياسككرا؛ ألهنم شككاهدوا ون بكْ
ْه  .(4)، فهم أ بم حلت،ويل مرا"وحضموا وَِنِيْكِرا، و ايرمجا وأ ْررب 

قككال: اي رسككككككككككككككمجل هللا!  تي  المجككل فرييككد م  البي  ليس   ه حكيم وه حزام  -3
 .(5)رواه األرو ة ((لما َتِبْم َرا لمْيَس هنَدكم))  ردي، أف،وتا ه له مه السمجق؟ قال:

                                 
 /4(،  2135أرمجكككه البشكككاري يف البيمجع، حب وي  الر كككام قبكككل أن يقبض ووي  مكككا ليس  ركككدن، )( 1)

 ، والبه  ملسبم.408 /10(، 3817، ومسبم يف البيمجع، حب ورالن وي  املبي  قبل القبض، )441

، ومسككككككككككككككبم يف 439 /4(، 2133أرمجه البشاري يف البيمجع، حب ما ي كم يف وي  الر ام واحلكمب، )( 2)
 .410 /10(، 3823املمجض  الساوق، )

 .340 /3ا ظم: شمح الزرقاين  به املمجط، ( 3)

 .264 /6مه كالم المجماجي يف مراهج التحصيل مقتبس ( 4)

، والمم ي يف 495 /3(، 3503أرمجه أومج باوب يف ا جاراا، حب يف المجل يبي  ما ليس  رده، )( 5)
، والرسكككككككككككككائي يف البيمجع، حب 191 /5(، 1232البيمجع، حب ما جا  يف كماهية وي  ما ليس  ردن، )

، واوه ماجة يف التجاراا، حب الرهي  ه وي  ما ليس 334 /7(، 4627وي  ما ليس  رد البائ ، )
= 
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: : قال رسككككككمجل هللا -رضككككككي هللا  ره–و ه  ممو وه شكككككك يب  ه أويه  ه جده  -4
َََْ ْيذ ولما َبْيُم َرا    لما َي)) َََ مٌف َوَبْيٌمذ َولما شََْةطماِن ِ   َبْيمإذ َولما ِرْبُح َرا لمْم َيض ِحلُّ س

 .(1)أرمجه األرو ة ((لمْيَس ِهْنَدكم

واملبي  قبل ))هنه  ه روخ ما ي يضمه البائ ،  : أّن الريب وجه االستدالل من احلديث 
ا حد  وه مه  يٍب يسكككككككككتحق وه املشكككككككككمي القبض نري مضكككككككككممجن  به املشكككككككككمي؛ ودليل أن م
 .(2)((مه طبب المّوخ فيه حلبي  الهسخ؛ أل ه مه ضمان البائ ، مث قد مر  الريب 

 أبمميه: ونوقش
 : محل ه ه األحابيت  به وي  اخليار، وأن يبي  املشمي قبل أن اتار.أحدمها
مجاربب يف وي  الر ام : أن حيمل ذلك  به الر ام، واا  ممجم ه ا حألحابيت الوالثاين

 .(3)قبل قبضه
ا وجياب عن هذين صكككككككككً : أب ه محلا لب ممجم  به و ض أفمابه، وما ذكموه ال يصكككككككككّخ تصكككككككككّ 

 لب ممجم؛ ألّن الترصيا  به و ض أفماب ال ام ال يقتضي  صيصا.

: أّن وي  ما ي يقبض نري مقدور  به تسككككككككككبيمه، ووي  ما ال يقدر  به من املعقول -5
 .(4)بد اشوق، واجلمل الشاربتسبيمه حطل، كال 

 :أدلة أصحاب القول الثاني

                                 
. قال أومج  يسككه: وه ا حديت حسككه. وصككححه 30 /3(، 2187 ردن، و ه روخ ما ي يضككمه، )

،  ارضكككككككككة 279 /9، احملبه 385 /5اوه  بد الرب واوه حزم واوه ال ميب واأللباين. ا ظم: االسكككككككككت كار 
 .1292 /5، ا روا  192 /5األحمجذي 

(، 1234، والمم ي يف املمجضككك  السكككاوق، )495 /3(، 3504ه أومج باوب يف املمجضككك  السكككاوق، )أرمج( 1)
، واوه ماجة يف املمجضكككككككك  السككككككككاوق، 333 /7(، 4626، والرسككككككككائي يف املمجضكككككككك  السككككككككاوق، )193 /5
 . 377 /4. وصححه المم ي، والقمطيب يف املههم 31 /3(، 2188)

 .68 /5ين ، وا ظم: البيان لب مما267 /6احلاوي ( 2)

 وما و دها. 339 /3، شمح الزرقاين  به املمجط، 151 /5ا ظم: إكمال امل بم ( 3)

 .68 /5، البيان لب مماين 267 /6ا ظم: احلاوي ( 4)
= 
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 فهمج  هس أبلة القمجل األول الساوقة. أما يف املنقول
ف ّببمجه أب ه ال ي تمِجهَّم  ا هسككككككككككككال ال قد فيه حهلالن، ألن هالكه هبر والرابر  وأما يف العقار

 .(1)ال حكم له، وهمج مقدور  به التسبيم
ض أ ه صككككككار مه ضككككككمان املشككككككمي، فجاز وي ه، وما ي يقبض أبن امل ىن يف املقبمج  ونوقش

 .(2)وإن كان نري مرقمجل ليس مه ضمان املشمي، فبم جيز وي ه
 

 :أدلة أصحاب القول الثالث
َرِي  ْبَتاَع طمَعاًرا  م ما ))قال:  أن رسككككمجل هللا  -رضككككي هللا  رهما– ه اوه  باس  -1

ٍَتَّى َيْقِبَضُ    .(3). متهق  بيه((َيِبْعُ  
َََتَةى  ))قال:  أن رسككككككككمجل هللا  -رضككككككككي هللا  رهما– ه  بد هللا وه  مم  -2 َرِي  ش

ٍَتَّى َيْقِبَضُ    .(4). متهق  بيه((طمَعاًرا  م ما َيِبْعُ  

 
 

ٌٍَد طمَعاًرا )) أن الريب  -رضكككككككككي هللا  رهما– ه  بد هللا وه  مم  -3 َنَهى أْن َيِبيَم أ

ٍَتَّى َيْسَتْوِ َيُ   .(5)أرمجه أومج باوب والرسائي (( شَتَة ُه ِبكمْيلإ 

                                 
 .436 /4، تبيني احلقائق 513 /6، فتخ القديم  396 /4ا ظم: ودائ  الصرائ  ( 1)

 .268 /6احلاوي ( 2)

 ول.سبق  مجيه يف أبلة القمجل األ( 3)

 سبق  مجيه يف أبلة القمجل األول.( 4)

، والرسكككككائي يف 491 /3(، 3495أرمجه أومج باوب يف البيمجع، حب يف وي  الر ام قبل أن يسكككككتمجىف، ) ( 5)
. وصكككححه 7/330(، 4618البيمجع، حب الرهي  ه وي  ما اشكككمي مه الر ام وكيل حىت يسكككتمجىف، )

 رف.. ط/ امل ا372 /2األلباين يف صحيخ أيب باوب 
= 
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رّا الر ككام حلكك كم، وقيككّده يف  : أن الريب وجهه االسههههههههههتهدالل من ههذه األحهاديهث
، ولمج (1)مبا اشككككككككمي وكيل، فيكمجن ما  دا الر ام خبالفه -رضككككككككي هللا  رهما–حديت اوه  مم 

ل كم بل كان سككككككائم األشككككككيا  ممرمج ا وي ها قبل قبضككككككها ملا را الر ام حل كم، فبما رصككككككه ح
 .(2) به أن ما  داه خبالفه

ه ا أبن الرهي  ه وي  الر ام قبل قبضككككككككككككه، و ض ما مشبه  ممجم الرهي  ه روخ  ويناقش
ما ي يضكككمه، واملررمجق أقمجى مه املههمجم، مث إن املههمجم نري م تّد وه ههرا؛ ألن اخلرب تربيه يدف  

ه، وحدو  احلاجة إىل املسككككككككككككككاحمة يف بليل رراوه وهمج: أن ت بيقه الرهي حلر ام م  كثمب ويا ات
 .(3) قمجبه، تربيه  به أن نري الر ام أوىل حلرهي، فكان بليل اخلراب مدفمج ا وه

 :أدلة أصحاب القول الرابع

َرِي  ْبَتاَع طمَعاًرا  م ما ))قال:  أن رسككككمجل هللا  -رضككككي هللا  رهما– ه اوه  باس  -1

ٍَتَّى َيْقِبَضُ    .(4). متهق  بيه((َيِبْعُ  
َََتَةى  ))قال:  أن رسككككككككمجل هللا  -رضككككككككي هللا  رهما– ه  بد هللا وه  مم  -2 َرِي  ش

ٍَتَّى َيْقِبَضُ    .(5). متهق  بيه((طمَعاًرا  م ما َيِبْعُ  

هنه  ه وي  الر ام قبل قبضكككككككككككككه، والر ام  : أّن الريب وجه االسههههههههههتدالل من احلديث 
يال أو ممجزوه، أو م دوبا، فت بَّق احلكم املرهي  ه وي ه قبل قبضككككككككككككه، ال يكاب ابمج مه كمج ه مك

و لك كت بُّق رح الهضل وه، وحيتمل أ ه أراب املكيل واملمجزون وامل دوب مه الر ام ال ي ورب الرا 
 .(6)مبر  وي ه

                                 
 ، 972 /2ا ظم: امل مج ة ( 1)

 .339 /3، شمح الزرقاين  به املمجط، 150 /5ا ظم: إكمال امل بم ( 2)

 وما و دها. 267 /6ا ظم: احلاوي ( 3)

 سبق  مجيه يف أبلة القمجل األول.( 4)

 سبق  مجيه يف أبلة القمجل األول.( 5)

 .184 /6ا ظم: املغ  ( 6)
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: أب ه محل لبه   به ما ال يههمه املشاطب  رد تاع الكالم، وه ا يدّل  به ويناقش
 رمى حجة  به املر  يف نري املكيل واملمجزون.ورالن ه ا الت،ويل، مث األحابيت األ

 :الترجيح
ل يف هكك ه األقمجال وأبلتهككا، يظهم ضكككككككككككككك ف قمجل مه قيككّد املر  حملكيككل  و ككد الرظم والتكك،مككّ
كا  واملمجزون وامل دوب، وك ا مه قيده حملرقمجل. وأما مه قّيد املر  حلر ام، فه ا وإن كان له متسككككككككككّ

لب ّبة؛ ألّن ال بة اليت هبا مر  مه أجبها وي  الر ام قبل حبديت الباب، نري أ ه ضكككككككككككككك يفا  ظمًا 
قبضككككه ممججمجبب يف نري الر ام، فيبتحق وه ما شككككاركه يف ه ه ال بة، وب مجى الت ّبد يف ه ا الرهي 

 -رضككككككي هللا  رهما–ضكككككك يهة، ألّن مه امل بمجم أّن حب امل امالا نالبه م بَّل، مث إّن اوه  باس 
 الشكككككككارع هنه  ه روخ ما ي يضكككككككمه، وهب ا التقميم تبنّي   وهللا أ بم المّاوي  ّمم احلكم، م  أنّ 

 رجحان القمجل و دم جمجاز وي  كّل شي  قبل قبضه، وهللا ت اىل و  التمجفيق.
 
 
 
 
 
 
 
 

 املطلب الثاين: تلقي الركبان، وحتته مسألتان:
 املسألة األوىل: حكم تلقي الركبان وبيان العلة يف املنع

أن يتبقه طككككائهكككككة حيمبمجن متكككككا ككككا إىل الببكككككد قبكككككل قككككدومهم وم مفتهم  تبقي المكبكككككان همج
 .(1)حلس م

                                 
 . 49 /2مرهاج الرالبني ( 1)

= 
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إىل أّن تبقي المكبككان حمّمما، و به هكك ا مكك اهككب  -رمحهم هللا–وذهككب هككاهري أهككل ال بم 
 .-رمحهم هللا– (2)، ورّجحه القمطيب(1)األئمة األرو ة

 واستدلمجا  به ذلك أببلة مرها:
 .(3)متهق  بيه ((َنَهى َهْي َت مق    ْلُبُيوِع)) الريب أّن   ه  بد هللا وه مس مجب  -1
لما َيِبيُم ))قال:  أن رسكككككككككككككمجل هللا  -رضكككككككككككككي هللا  رهما–ما رواه  بد هللا وه  مم  -2

ٍَتَّى ُيْهَبطم إلمى  لسُّوِق  . (4)متهق  بيه ((َبْعُضُكْم َه مى َبْيِم َبْعضإذ َوال َت مقَُّو   لس  مَم 

 

 .(5)رواه مسبم ((أْن ُيَت مقَّى  ْلَج مُب َنهى َرسول  هلل )) قال:  ه أيب هميمب  -3

لما َت مقَُّو   ْلَج مَبذ  مَ ْي َت قَّاُه  اشَتَةى ِرْنُ ذ  ))قال:  قال: إن رسمجل هللا  و ره  -4

 .(6)رواه مسبم (( هي  أمتى َسي ُدُه  لسُّوَق  مُهَو ِباْلِبَياِر

                                 
،  1651 /3، وداية افتهد 1033 /2، امل مج ة 477 /6، فتخ القديم 8 /4ا ظم: شككمح م اين اشًثر  (1)

. و قككل اوه القرككان يف 312، املغ  240 /5، ا فصككككككككككككككككاح 49 /2، مغ  احملتككاج 427 /6احلككاوي 
 ا هاع  به الرهي  ه تبقي المكبان.  232 /2ا قراع 

القمطيب اخلالف يف ه ه املسككك،لة إىل احلرهية، واألوزا ي، و قل اوه قد  سكككب و . 366 /4ا ظم: املههم ( 2)
 ،ما احلرهية، فالصكككحيخ املرقمجل مه كتبهم أنّ ف. 132املر ر ا هماب أيب حريهة هب ا القمجل يف ا هاع ص 

تبقي المكبان ال جيمجز إذا أضككككّم أبهل الببد، أو نّمر البابي يف السكككك م، أما  به ا طالق فبم أقف  بيه 
  شي  مه كتبهم ويماج  املصابر اليت أ بتها هلم يف احلاشية الساوقة. وهللا ت اىل أ بم.يف

، 472 /4(، 2164أرمجكككه البشكككاري يف البيمجع، حب الرهي  ه تبقي المكبكككان وأن وي كككه ممبوب، ) ( 3)
 .402 /10(، 3800ومسبم يف البيمجع، حب حتممي تبقي اجلبب، )

(، وي يسق ا مام 3799(، ومسبم يف املمجض  الساوق، )2165الساوق، )أرمجه البشاري يف املمجض  ( 4)
 مسبم له  احلديت، وإمنا أحاله  به له  ساوق.

 (.3801يف املمجض  الساوق، )( 5)

 .403 /10(، 3802يف املمجض  الساوق، )( 6)
= 
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 ه األحابيت املتضككككككككافمب، بّلت  به الرهي : أن هوجه االسههههههتدالل من هذه األحاديث
 .واألصل يف النهي أن حيمل على التحرمي ه تبقي المكبان، 

رمحهم – ه التبقي، فقد ارتبف فيها أهل ال بم  اليت مه أجبها مر  الريب  وأما العلة
  به طميقتني: -هللا

 ي يدركه، وه ا إحدامها: أن ال بة يف ه ا الرهي هي الضكككككككككمر الالحق حجلالب، والغمر ال
 .-رمحهم هللا–(3)، و صمه القمطيب(2)، واحلراوبة(1)م هب الشاف ية

والثا ية: أن ال بة هي الضككمر الالحق أبهل املديرة، يف ا هماب املتبّقي حلّمرا، وه ا ظاهم 
 .-رمحهم هللا–(5)، واملالكية(4)م هب احلرهية

 :األدلة
ق حجلالب مبا  بت يف صحيخ مسبم  ه  به أن ال بة هي الضمر الالح استدل األولون

لما َت مقَُّو   ْلَج مَبذ  مَ ْي َت مقَّاُه  اشََََتَةى ِرْنُ ذ  مِهَي  ))قال:  قال: إن رسككككككككككمجل هللا  أيب هميمب 

 .(6)((أَتى َسي ُدُه  لسُّوَق  مُهَو ِباْلِبَياِر
ك  ذا احلديث به السكككمجق، فه ا أ بت اخليار لببائ  إذا ورب   : أن الريب وجه التمسهه 

 بليل  به أن الرهي مه أجبه.
 به أّن ال بة الضككككككمر الالحق حلسككككككمجق وهبة أهل املديرة مبا  بت يف  اآلخرون واسهههههتدل  

لما َيِبْم )):  قال: قال رسكككككمجل هللا  -رضكككككي هللا  رهما–صكككككحيخ مسكككككبم  ه جاوم وه  بد هللا 

ك هب ا: أن الريب  .(7)((ُهْم ِرْي َبْعضإٍَاضٌََِة ِلَباد ذ َدُهو   لنَّاَس َيْةُزِق  هلل َبْعضَََ  ووجه التمسكككككّ
                                 

 .49 /2، مغ  احملتاج 428 /6ا ظم: احلاوي ( 1)

 . وقد  صا  به أن اخليار إمنا يثبت لببائ  إذا ننب. 314 /6، املغ  242 /5ا ظم: ا فصاح ( 2)

 .366 /4ا ظم: املههم ( 3)

 .411 /4، تبيني احلقائق 477 /6، فتخ القديم 8 /4ا ظم: شمح م اين اشًثر ( 4)

 . 526 /6، املرتقه لبباجي 1033 /2ا ظم: امل مج ة ( 5)

 سبق  مجيه فهمج الدليل الثالت لتحممي التبقي.( 6)

 /10(، 3805، رواه مسككككككبم يف البيمجع، حب حتممي وي  احلاضككككككم لببابي، )طمف مه حديت جاوم ( 7)
= 
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هنه  ه وي  احلاضككم لببابي، وونّي السككبب يف ه ا الرهي، وهمج أن يمن الراس يمزق هللا و ضككهم 
مه و ض، فككإذا تمن البككابي اجلككالككب يبي  لرهسككككككككككككككككه؛ فككإن ذلككك ينّبي إىل ررا األمثككان، لقبككة 

 طم هم وجش هم، خبالف أهل احلضم.
أن مه  ّبل وتضككّمر اجلالب قمجله أقمجى يف ه ه املسكك،لة، لثبمجا ما يدّل  به  يظهروالذي 

املتقدّ م، فإ باا اخليار له و د وصككككككككككككمجله إىل السككككككككككككمجق، بالد باللة  ذلك يف حديت أيب هميمب 
 واضحة  به أّن الرهي مه أجل  هي الضمر والغنب ال ي قد يمج  إليه.

الرهي  ه وي  احلاضم لببابي، ويف كبتا املس،لتني  وما ذكمه اشرمون  بة حلكم ًثن، وهمج
 مما اب لبمصبحة ال امة، وتقدميها  به املصحبة اخلاصة. وهللا ت اىل أ بم.

: تظهم فائدب اخلالف يف إ باا اخليار، فمه رأى أن الرهي مه أجل الغنب فائدة الخالف
رهي هي الضكككككككككككككمر ال ي يبحق والغمر ال ي يبحق حجلالب، أ بت له اخليار، ومه رأى أن  بة ال

 .(1)أهل الببد وههمجر الراس، أ بت اخليار لغري املتبقي مه التجار يف مشاركته يف وي  ما تبقاه
وارتبف يف وجككه الرهي  ه ذلككك،  ))رمحككه هللا ت ككاىل: –قككال أومج ال بككاس أمحككد القمطيب 

أصككككككككككحاورا، وه ا إمنا فقيل: ذلك حلّق هللا ت اىل، و به ه ا فيهسككككككككككخ البي  أودا، وقال وه و ض 
 يبيق أبصمجل أهل الظاهم.

واجلمهمجر  به أ ه حلّق اشبمي ملا يدرل  بيه مه الضمر، مث ارتبهمجا فيمه يمج  إليه ه ا 
الضكككككمر، فقال الشكككككاف ي: همج البائ ، فيدرل  بيه ضكككككمر الغنب، و به ه ا: فبمج وق  ي يهسكككككخ، 

إي  أتى  لسََوق  هو  )) ه قال فيه:ويكمجن صكككككككككاحبه حخليار، و به ه ا يدل ظاهم احلديت؛ فإ 

، وقال مالك: ول هم أهل السككمجق مبا يدرل  بيهم مه نال  السككب ، ومقصككمجب الشككمع ((باخليار
ضهم ري بعض  و ده )) المفق أبهل احلاضككمب، كما قد قال: (( لناس يةزق  هلل بع

مالكا  وكأن  . (2)

                                 
 ، ول به رر، مرب ي.((بع الراس )). ووق  يف املههم 404

 .1651 /3ا ظم: وداية افتهد ( 1)

 سبق  مجيه قميبا.( 2)
= 
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، و به قمجل مالك فال يهسككككككككككككككخ، ، أو ي تثبت  رده أهنا مه قمجل الريب مل تبلغه هذه الزايدة
((ولكه اريَّ أهل السمجق، فإن ي يكه سمجق ف،هل املصم حخليار

(1). 
 املسألة الثانية: املسافة الض حيرم فيها تلقي الركبان

إىل حتممي تبقي المكبككككان، حىت حيرمجا أمت تهم يف  -رمحهم هللا–ذهككككب ههمجر أهككككل ال بم 
، (2)ارل  ردهم يف الرهي، وه ا م هب املالكيةأسكككككككككككمجاقها، فإن اشكككككككككككمى قبل السكككككككككككمجق، فهمج ب

 .-رمحهم هللا– (4)، وصّححه القمطيب(3)واحلراوبة
 أببلة مرها: واستدلوا على هذا

لما َيِبيُم ))قال:  أن رسكككككككككككككمجل هللا  -رضكككككككككككككي هللا  رهما-حديت  بد هللا وه  مم  -1

ٍَتَّى   .(5)متهق  بيه ((ُيْهَبطم إلمى  لسُّوِقَبْعُضُكْم َه مى َبْيِم َبْعضإذ َولما َت مقَّْو   لس  مَم 
هنه  ه التبّقي حىت هتب  السب  يف أسمجاقها، وما قبل  : أّن الريب وجه االستدالل منه

، فال حيّل الشما  مرهم حىت يهبرمجا السب  حألسمجاق.  الغاية بارل يف الرهي وال شكٍّ
ب  إذا صككارا يف السككمجق، فقد صككارا يف حملّ  البي  وال -2 شككما ، فبم يدرل يف أن السككّ 

 .(6)الرهي كال ي وصل إىل وسرها

 

                                 
 .366 /4املههم ( 1)

 .64 /3لشمح الصغري ، ا26 /2، جمجاهم ا كبيل 526 /6ا ظم: املرتقه ( 2)

 .430 /2، شمح الزركشي  به تتصم اخلمقي 315 /6ا ظم: املغ  ( 3)

يف ه ه املسككككككك،لة، فقالمجا جبمجاز شكككككككما  السكككككككب   -رمحهم هللا–. ورالف الشكككككككاف ية 366 /4ا ظم: املههم ( 4)
ه  به ت مُّف األسكككككك ار ودرمجهلا املديرة، وي يثبتمجا لبائ ها اخليار وإن ننب، م بّ بني ذلك أبهنم كا مجا قابري

. قبت: احلديت ال ي متسككككككككككككككك وه اجلمهمجر 49 /3، مغ  احملتاج 429 /6مه نريهم. ا ظم: احلاوي 
 حجة  بيهم. وي أقف  به  اٍّ لبحرهية يف املس،لة وهللا املمجفق.

 سبق  مجيه يف املس،لة الساوقة.( 5)

 وتصّمف يسري. 315 /6املغ  ( 6)
= 
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 املطلب الثالث: بيع الرجل على بيع أخيه
ا سالم بيه يد مج إىل التآلف وني املسبمني، ويرهه  ه التقاط  والشحرا  وني املنمرني، 

 ومه ذلك هنيه  ه البي   به وي  املسبم  به وي  أريه، أو اخلربة  به رربته.
به وي  أريه، إما أن يكمجن قبل الماكه، واطمئران أحدمها إىل اشرم، وإما ووي  المَّج ل  

أن يكمجن و ككد ذلككك، فككإن كككان و ككد الماكه، واطمئرككان كككّل واحككد مرهمككا إىل اشرم، حمم البي  
، وإن كان يف حال املسكككككككاومة واملهاوضكككككككة، وقبل الماكه، فهل جيمجز البي   به (1) به وي ه اتهاقًا
 بيه سككككككككككب ته أبررا مه سكككككككككك م البائ ، أو يدرل  بيه يف الشككككككككككما  أب به مما  وي ه؟ أبن ي مض

 ي مضه املشمي  به البائ ؟
إىل أّن البي   به وي  الغري إمنككا حيمم إذا حصككككككككككككككككل  -رمحهم هللا–ذهككب  مجاّم أهككل ال بم 

-(3)، وارتيار القمطيب(2)الماكه، وقببه جيمجز البي   به وي ه، و به ه ا م اهب األئمة األرو ة
 .-رمحهم هللا

 واستدلمجا  به ذلك أببلة مرها:
لما َيِبِم  لةَُّجُل َه مى ))قال:   ه الريب  -رضككككككككي هللا  رهما– ه  بد هللا وه  مم  -1

 .(4)متهق  بيه ((َبْيِم أخي ذ َولما َيْبُعُب َه مى ِخْعَبِتِ ذ إلَّا ِبهْيِنِ 

                                 
 /4، واوه حجم يف الهتخ 398 /10ا مام الرمجوي يف شككككككمح صككككككحيخ مسككككككبم  قل ا هاع  به ذلك ( 1)

447. 

، وداية 198 /1، تتصم القدوري م  البباب 410 /4، تبيني احلقائق 480 /4ا ظم: ودائ  الصرائ   (2)
وما و دها،  420 /6،  احلاوي 145 /2، شككككككككمح زروق واوه هجي  به المسككككككككالة 1649 /3افتهد 

  .4/60، م مج ة أوىل الرهه 332 /4، ا  صاف 306 /6، املغ  415 /3روضة الرالبني 

وما و دها. ورالف يف ه ه املسكككك،لة أهل الظاهم، فمأوا أن البي   به  364، و108  /4ا ظم: املههم ( 3)
وي  الغري مهسمجل أودا، قبل الماكه أو و ده، إال أن يكمجن صاحب السب ة أوقهها لبزايبب. ا ظم: احملبه 

9/ 221. 

أرمجه البشاري يف البيمجع، حب ال يبي   به وي  أريه، وال يسكككككككككككمجم  به سكككككككككككمجم أريه حىت  ذن له أو ( 4)
، ومسككككككككككبم يف الركاح، حب حتممي اخلربة  به رربة أريه حىت  ذن له أو 446 /4(، 2139يمن، )

= 
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ُ ْؤِرُي أخو  ْلُ ْؤِرِيذ   ما ْل ))قال:  قال: إن رسككككككككمجل هللا   (1) ه  قبة وه  امم -2

ٍَتَّى َيَذرَ           ((َيِحلُّ ل ُ ْؤِرِي أْن َيْبَتاَع َه مى َبْيِم أِخيِ ذ ولما َيْبُعُب َه مى ِخْعَبِن أخي  
 .(2)رواه مسبم

هنه  ه وي  المجل  به وي  أريه، ونىّي  : أّن الريب وجه االسههههههههههتدالل من احلديث 
ويف ه ا إشكككككك ار وصككككككحة... الت بيل حلمكمجن؛ فإ ه ال يمن ))ول، الرهي يف احلديت الثاين ومن األ

 .(3)((ت اقديه، أو أحدمهاالشي  إال مه تشّبت وه، وأول التشّبت هب ه ال قمجب الماكه مه امل
فيما  مى  وتهسكككري قمجل رسكككمجل هللا  )): -رمحه هللا-قال إمام بار اهلجمب مالك وه أ س 

وي  و ض، أ ه إمنا هنه أن يسمجم المجل  به سمجم أريه، إذا : ال يب  و ضكم  به -وهللا أ بم–
ربّأ مه ال يمجب، وما أشككبه ه ا، مما ي مف تركه البائ  إىل السككائم، وج ل يشككمط وزن ال هب، وي

 ره، وهللا أ بم...وال أبس حلسمجم حلسب ة،  راب مباي ة السائم، فه ا ال ي هنهوه أن البائ  قد أ
ا نري واحد...ولمج تمن الراس السككككككككمجم حلسككككككككب ة  رد أول مه يسككككككككمجم هبا لببي ، فيسككككككككمجم هب ف  مجقِ ت  

أر ا وشككبه الباطل مه الثمه، وبرل  به البا ة يف سككب هم املكموه، وي يزل األمم  رده  به 
 .(4)((ه ا

                                 
 . والبه  ملسبم.200 /9(، 3440يمن، )

ي وه  ممو وه رفا ة اجله ، الصحايب املشهمجر. روي له  ه رسمجل هللا همج  قبة وه  امم وه  بس وه  ممو وه  د( 1)
  رسمة ومخسمجن حديثا. شهد الهتمجح، وكان همج الربيد وهتخ بمشق، وشهد صّهني م  م اوية، وأّممه و د ذلك

  به مصم. مث  زله وأرسبه لغزو روٍبس. وماا يف رالفة م اوية  به الصحيخ. ا ظم: هت يب األتا  والبغاا
 .4/429، ا صاوة 1/308

 .203 /9(، 3449يف الركاح، حب حتممي اخلربة  به رربة أريه حىت  ذن أو ي ر، )( 2)

 .110 /4املههم ( 3)

 . 210 /2املمجط، ( 4)
= 
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وال ي يظهم أّن ه ا أتويلا، وراصكككة أّن احلديت ورب  رد ا مام مسكككبم يف إحدى رواايته 
ََُِم)) (1)وبه  َََْوِم أمِخيِ    لما َيسَ ََِْ ُم َه مى سَ . إال أّن م هب اجلماهري أيّدوه مبا ورب يف وي  (( ْلُ سَ

 املزايدب، )البي  فيمه يزيد(. وه ا همج الدليل الثالت.

أَرا ِ   ))يسككك،له، فقال:  أن رجال مه األ صكككار أته الريب   ه أ س وه مالك  -3

:  ببس و ضككه، و ((َبْيِتكم شْ ٌء؟  ْبسا  شككمب فيه  بسكك  و ضككه، وقِكْ با . قال: وبه، ح 
ويده، وقال:  . قال: ف،هه هبما، ف،ر مها رسكككككككككككككمجل هللا ((ئِتِن  ِبِهَ ا ))املا ، قال: 

َ َذْييِ )) يُد َه مى  ))؟. قكككال رجكككلا: أه  رككك مهكككا وكككد ْرِهٍم، قكككال: ((َرْي َيشَََََتِةي  َرْي َيز

، فكك، رككامهككا إايه، وأركك  ؟ ممّتني أو  الًث، قككال رجككلا: أه  ركك مهككا وككد ْرمِهِنْي  ((ِدْرَ مإ
ٍَِدِ َ ا طمَعاًراذ  اْنِبْذُه إلمى أمْ ِ كمذ   ))الّدرمهني، وأ رامها األ صككككاريَّ، وقال:  شَتِة ِبأم

شَتِة باآلَخِة  مدَُّوًرا  ْأِتين ِب ِ    مجًبا ويده، مث  . ف،هه وه، فشككككدَّ فيه رسككككمجل هللا ((و 
ٍَْتِعْب َوِبْمذ ولما أمرَ     ))قال:  . ف هب الّمجل ((َينَّكم مْخسَََََنم َهشَََََة َيْوًرا  ْيَ ْب  ا

حيترب ويبي ، فجا  وقد أصكككككاب  شكككككمب براهم، فاشكككككمى وب ضكككككها  مجح، ووب ضكككككها 
ََْأملمنم ُنْكَتًن ِ   وْجِهكم )): ط اما، فقال رسكككككككككمجل هللا   ذ  َخْيٌة لمكم أْن َتِج َء  ْلَ س

ا لثالثن: لذي  مْقةإ ُرْدِ مذ أو لذي ُغْةمإ     َيْوَم  ْلِقَياَرِنذ إنَّ  ْلَ سََََْأملمنم لما تصََََُْ ُح إلَّ      

 .(2)أرمجه األرو ة ((ُرْفِظمإذ أو لذي َدِم ُروِجمإ

يف ه ا احلديت مه الهقه جمجاز وي  املزايدب، وأ ه ليس  )): -رمحه هللا–قال ا مام اخلرايب 
وجمجب مبشكككالف لرهيكككه أن يبي  المجكككل  به وي  أريكككه؛ ألّن ذلكككك إمنكككا همج و كككد وقمجع ال قكككد و 
 .(3)((الصهقة، وقبل التهمق مه افبس، وه ا إمنا همج حال املماوبب واملساومة وقبل متام املباي ة

                                 
يف الركاح، حب حتممي اخلربة  به رربة أريه حىت  أرمجه ا مام مسككككككككككككككبم مه حديت أيب هميمب ( 1)

 .203 /9(، 3447 ذن أو يمن، )

 .سبق  مجيه يف املربب األول مه املبحت األول( 2)

 .200 /2م اي السره حباشية السره ( 3)
= 
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 وض ف احلديت، كما سبق تقميمه يف  مجيه، نري أ ه ي تضد حلدليل الماو . ويناقش

، وروى إبسكككككرابه ابب بيع املزايدةيف الصكككككحيخ:  -رمحه هللا–تمجم ا مام البشاري  -4
أنَّ َرُجً ا أْهَتَق ُغ ماًرا لمُ  َهْي ُدُبةذ     )): -رضككككككككككككككي هللا  رهما–ه  بد هللا  ه جاوم و

ٍَْتاَجذ  أمَخَذُه  لنَِّب ُّ  َََتَة ُه ُنَعْيُم ْبُي َهْبِد  هلل   ا َََتةيِ  ِرن  ؟  اشَ   قال: َرْي َيشَ

 .(1)((بكذ  وكذ ذ  َد مَعُ  إلمْيِ 

ال بككد لببي   مضككككككككككككككككه لببي  حلزايبب ملككا  مض هكك ا  : أّن الريب وجهه االسههههههههههتهدالل منهه
 .(2)ليستقضي مره نمما ه، فدّل  به صحة وي  املزايدب

أن إهاع املسككككككككككككككبمني مر قد  به جمجاز وي  املزايدب، فدّل  به أّن الرهي  ه البي   -5
 .(3) به وي  الغري إمنا حمّبه إذا كان الماكه

 
 
 
 
 
 

                                 
 .سبق  مجيه يف املربب األول مه املبحت األول مه ه ا الهصل (1)

 .448 /4ا ظم: فتخ الباري ( 2)

 .60 /4، م مج ة أو  الرهه 307 /6ا ظم: املغ  ( 3)
= 
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 املطلب الرابع: االحتكار احملرنم
يف أّن ما يّدرمه ا  سان لرهسه و ياله مه قمجا،  -رمحهم هللا–ال بم  ال رالف وني أهل

، كما أ ه ال رالف ويرهم يف أ ه لمج كان  رد إ سان ط اما، (1)وما حيتاجمجن إليه جائز ال أبس وه
 .(2)واضرّم الراس إليه وي جيدوا نريه أ ه جيرب  به وي ه؛ بف ا لبضمر  ه الراس

 مرها: ومسترد ه ا ا هاع أحابيت
ٍَْتكمَة  مُهَو َخاِطٌئ)): قال: قال رسكككككككمجل هللا  ما رواه سككككككك يد  ه م مم  -1  ((َرِي  

 .(3)رواه مسبم

 .(4)رواه مسبم ((لما َيْحَتِكُة إلَّا َخاِطٌئ)): قال: قال رسمجل هللا  و ره  -2
ْسِ ِ َ    )): قال: ت ت رسكككمجل هللا   ه  مم وه اخلراب  -3 ٍَْتكمَة َه مى  ْلُ  َرِي  

 .(5)أرمجه اوه ماجة ((طمَعاًراذ َضَةَبُ   هلل باْلُجَذ ِم و ْلِهْ  ماِس

ارتبهمجا فيما حيمم فيه االحتكار، هل همج راص حلر ام، أو  -رمحهم هللا–ولكّه ال بما  
 همج فيه ويف نريه  به قمجلني:

                                 
 .520 /4املههم ( 1)

. و قل اوه حزم االتهاق  به أن احلكمب املضككككككككمب 45 /11شككككككككمح الرمجوي  به صككككككككحيخ مسككككككككبم ا ظم: ( 2)
 .232 /2، ا قراع يف مسائل ا هاع 156حلراس نري جائزب. مماتب ا هاع ص 

 .44 /11(، 4098يف املساقاب، حب حتممي االحتكار يف األقمجاا، )( 3)

 (.4099يف املمجض  الساوق، )( 4)

ه ا إسراب صحيخ، رجاله  )). قال البمجصريي: 15 /3(، 2155، حب احلكمب واجلبب، )يف التجاراا( 5)
 .((وإسرابه حسه )): 440 /4، وقال احلاف  يف الهتخ ((ممج قمجن

= 
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بيه : أّن االحتكار حمّمما يف الر ام راصككة، وه ا م هب أكثم أهل ال بم، و القول األول
، وصككككككككككككككّححه (4)، واحلراوبة(3)، وم هب الشككككككككككككككاف ية(2)، وهمج قمجل  رد املالكية(1)م هب احلرهية

 .-رمحهم هللا-(5)القمطيب
، (6): حيمم االحتكار يف كّل شكككككككككككي ، و به ه ا مشكككككككككككهمجر م هب املالكيةالقول الثاني

 .-رمحهم هللا-(8)مه احلرهية (7)وقمجل أيب يمجسف
 :األدلة

 :لأدلة أصحاب القول األو
ٍَْتكمَة  مُهَو َخاِطٌئ)): قال: قال رسكككككككككككمجل هللا   ه سككككككككككك يد  ه م مم  -1 ،   ((َرِي  

فقيل لسكككككك يد: فإّ ك حتتكم؟ قال سكككككك يد: إّن م ممًا اّل ي كان حيّد  ه ا احلديت 
 .(9)كان حيتكم. رواه مسبم

                                 
، تبيني احلقائق 309 /4وما و دها، ودائ  الصككككككككككككككرائ   334 /2تتصككككككككككككككم القدوري م  البباب ا ظم: ( 1)

7/60. 

 ه ا القمجل  رد املالكية، وي يق     رد نريه.. وشهم 521 /4ا ظم: املههم ( 2)

 .84 /7، احلاوي 355 /5، البيان 144ا ظم: التربيه ص ( 3)

 .338 /4، ا  صاف 317 /6، املغ  237 /2ا ظم: مسائل صاحل ألويه ( 4)

 .521 /4ا ظم: املههم ( 5)

 .347 /6، املرتقه لبباجي 1035 /2، امل مج ة 298 /4ا ظم: املدو ة الكربى ( 6)

ي قمجب وه إوماهيم وه حبيب، أومج يمجسف، القاضي، مه أوالب أيب بجا ة األ صاري الصحايب. تمجىل قضا  اشفاق همج( 7)
مه الشمق إىل الغمب. تهّقه  به اوه أيب ليبه، مّث  به أيب حريهة، وهمج املقّدم مه أصحاب ا مام.  مّج وه أئّمة، 

القضا  لثال ة مه ربها  و  ال بّاس، وهم: املهدي، واهلابي، والمشيد. كمحمد وه احلسه، وم ّبه وه مرصمجر. و  
ماا وبغداب يمجم اخلميس وقت الظهم خلمس ربمجن مه روي  األول سرة ا رتني ومثا ني ومائة. ا ظم: طبقاا الهقها  

 .3/611، اجلمجاهم املضّية 141لبشريازي ص

 .61 /6، تبيني احلقائق 309 /4ا ظم: ودائ  الصرائ  ( 8)

 .سبق  مجيه قميبا( 9)
= 
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يدّل  به أّن االحتكار  -رضككي هللا  رهما–: أّن ف ل سكك يد وم مم وجه االستدالل منه
ملرهّي  ره  امد، واملماب وه احتكار راّص، وهمج احتكار الر ام، فقد روي  ه سكككككككككككككك يد أ ه كان ا

 ، فدّل  به أّن نري القمجا ال يرهه  ه احتكاره.(1)حيتكم الزيت

                                 
، ورواه 215 /5(، 1267 بقككه  رككه الممكك ي يف جككام ككه، حب مككا جككا  يف االحتكككار و ككد حككديككت )( 1)

 وما و دها. 420 /5احلاف  أومج  مم يف االست كار 
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 :نوقش همرينو 
، فإ ه حيتمل أن يكمجن (1): أن ه ا ف ل صككككككككككككحايب ال يصككككككككككككبخ مقيّ ًدا لبّرا المجاربأحدمها

 م هبا ورأاي ر ه.
 وس يد وه املسّيب حيمل  به احتكار ال يضّم حلراس. : أن ه ا مه م مم لثاينوا

و مل الماوي حيمل  به أ ه احتكارا   )): -حهظه هللا ت اىل–قال شككككككككككككككيشرا محد احلماب 
 به وجكككككه ال يضككككككككككككككّم حلركككككاس، وال رالف يف هككككك ا. وهككككك ا همج األقمب إىل التحقيق، وحهلل 

 .(2)((التمجفيق

ْسِ ِ َ    )): قال: ت ت رسكككمجل هللا    ه  مم وه اخلراب -2 ٍَْتكمَة َه مى  ْلُ  َرِي  

 .(3)أرمجه اوه ماجة ((طمَعاًراذ َضَةَبُ   هلل باْلُجذ ِم و ْلِهْ  ماِس

: تقييد املربق المجارب يف االحتكار حلر ام، وه ا يدّل  به أّن ما سمجى وجه التمسك به
 الر ام خبالفه، فيجمجز احتكاره.

 يه:أبمم  ويناقش
 .األول: أّن ه ا مه حب الترصيا  به و ض ال اّم، وال يقتضي ذلك  صيًصا

أّ ه ي سككككككككككككككّبم أ ه مه حب املربق واملقّيد، فاملربق واملقيد إذا كاه يف حب الرهي،  والثاين:
فالصككككحيخ  رد األصككككمجليني أْن ي مل حال رني، وطميق ذلك ال مل حملربق، فإ ه يتضككككّمه املقّيد، 

ل مل حملقّيد، إذ همج طمح لبمربق، وذلك  كس حب األمم؛ فإّن حتصكككككككككككيل املربق فيه خبالف ا
 .(4)يتحّقق حل مل حملقّيد

 .(5): أّن القمجا ت ّبق وه حّق ال امة، فت بَّق التحممي وه بون نريهمن املعقول -3

                                 
 .76 /5، سبل السالم 173 /3ا ظم: البدر التمام ( 1)

 .69 مه فقه السرة، براسة فقهية لب ض أحابيت البيمجع ص( 2)

 سبق  مجيه قميبا. ( 3)

، إرشاب الهحمجل ص 3/14، إحكام األحكام الوه بقيق ال يد 211ا ظم: شمح ترقيخ الهصمجل ص ( 4)
 ، وما و دها.547

 .6/60، تبيني احلقائق 6/317ا ظم: املغ  ( 5)
= 
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احتكككاره مضككككككككككككككمب  وأمككا الكك ي يربغي أن مير  مككا يكمجن ))رمحككه هللا ت ككاىل: –قككال القمطيب 
ذلك يف األقمجاا ل ممجم احلاجة وب ا  الضككمورب إليها؛ إذ ال يتصككمّجر االسككتغرا   ملسككبمني، وأشككدّ ح

وجمجبها،   رها، وال يترّزل نريها مرزلتها، فإن أويخ لبمحتكميه شككككككككمابها ارته ت أسكككككككك ارها، و زَّ 
وشككككككّحت الرهمجس هبا، وحمصككككككت  به حتصككككككبيها، فظهما الهاقاا والشككككككدائد، و ّمت املضككككككار 

 .(1)((سدواملها

 : أبن احلاجة ال امة قد تت ّبق وغري القمجا، فيحمم فيه االحتكار كالقمجا.يناقشو 

 :أدلة أصحاب القول الثاني
ٍَْتكمَة  ُهَو َخاِطٌئ)): قال: قال رسككككككككمجل هللا  ما رواه سكككككككك يد  ه م مم  -1  ((َرِي  

 . (2)رواه مسبم
 .(3)رواه مسبم ((اِطٌئلما َيْحَتِكُة إلَّا َخ)): قال: قال رسمجل هللا  و ره  -2

هنه  ه االحتكار وي اّا، فيحمم يف كّل  : أّن الريب وجه االسهههههههتدالل من احلديث 
 شي  أضّم حلراس كاألقمجاا.

: أّن األشكككككيا  نري القمجا تد مج احلاجة إليها ملصكككككاحل الراس، فمججب أن من املعقول -3
 .(4)مير  مه إبرال املضمّب  بيهم ححتكاره كالر ام

ة اليت مه أجبها مر  االحتكار هي ا ضككمار حلراس، فبم يقتصككم احلكم  به أن ال ب -4
القمجا، ألّن الراس قد يتضككككككككككككككّمرون ححتكار نري القمجا كما يتضككككككككككككككّمرون ححتكار 

 .(5)القمجا

 :الترجيح
 همج القمجل الثاين، وذلك ملا  يت: -وال بم  رد هللا ت اىل–ال ي يمّجخ يف  ظمي 

                                 
 .521 /4املههم ( 1)

 سبق  مجيه قميبا يف ه ه املس،لة.( 2)

 لة.سبق  مجيه يف ه ه املس،( 3)

 .6/347ا ظم: املرتقه ( 4)

 .69ص  -حهظه هللا ت اىل-ا ظم: مه فقه السرة لبشيخ محد احلماب ( 5)
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ظما، أما مه جهة األ م فا طالق يف الرهي  ه االحتكار، وأما : صكحة أبلتهم أ ما و أوال
 مه جهة الرظم؛ فإّن فيه مرً ا لإلضمار حلراس مربًقا.

: ممجافقة ه ا القمجل ملقصمجب الشارع، مه التمجس ة  به الراس، ومرا األس ار، وبف  اثنيا
 الغال   ه املسبمني.

به املصككككككبحة اخلاصككككككة، وال شككككككّك أّن : أن ه ا القمجل فيه تمجيخ لبمصككككككبحة ال امة  اثلثا
 مما اب املصبحة ال امة أوىل.

: أّن الراس كما يتضّمرون ححتكار القمجا، قد يتضّمرون ححتكار نريه مثل تضّمرهم رابعا
 ححتكاره أو أشّد، ف رد ذلك يقتضي الرظم الصحيخ املر  مه االحتكار هبة.

االحتكار حألقمجاا ال يقمجى  به  : أن ما ذكمه املشالهمجن مه أبلة  به  صككياخامسهها
تقييد ه ا املربق ال ي ورب يف الرا، وراصكككة إذا  ظمه إىل  بة املر  اليت هي ا ضكككمار حل امة، 

 فه ا يقتضي ت دية احلكم إىل كّل ما يضّم حل امة، وهللا ت اىل أ بم.
 وحيسه التربيه يف ه ه املس،لة  به أمميه:

ا همج فيمه يشكككككمي مه السكككككمجق، وأما اجلالب ال ي جيبب األول: أن االحتكار املمرمجع إمن
 البضا ة مه رارج الببد، فال حمج  بيه يف االحتكار، و مدب ه ا:

: قككال: قككال رسككككككككككككككمجل هللا   ه  مم وه اخلرككاب  (1)مككا رواه اوه مككاجككة يف سككككككككككككككررككه
إال أ ه ممجافق ملا روي  ، وه ا احلديت وإن كان ضككككككككككك يها،((ْلَجاِلُب َرْةُزوٌقذ و ْلُ ْحَتِكُة َرْ ُعوٌن ))

لما َيْعِ ُد رَجاٌل بأْيِديِهْم ُ ضَََُوٌل ِرْي أي اب ذ إلمى ِرْزقإ  ))ممجقمجفا قال:   ه  مم وه اخلراب 

ٍَِتناذ  مَيْحَتِكُةوَنُ  َه مْيناذ ولمِكْي أيُّ ا َجاِلب  َج مَب َه مى َهُ ود كبده  سا يف  (2)ِرْي ِرْزِق  هلل َنَزَل ِب

                                 
، قال البمجصككككريي: إسككككرابه ضكككك يف، لضكككك ف 13 /3(، 2153يف التجاراا، حب احلكمب واجلبب، ) ( 1)

 .158(، ص 327 بي وه يزيد وه جد ان، وض هه األلباين يف ناية املمام )

 .348 /6و ظهم باوته كما يف املرتقه لبباجي أي ظهمه أ( 2)
= 
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ّصْيفذ     شتاء و ل شاَء  هلل        ل ِسْك كْيَف  شاَء  هللذ وْلُيْ  َضْيُف ُهَ َةذ  ْ َيِبْم كْيَف  أرمجه  (( ذلك 
 .(1)ا مام مالك

 ، وي أقف  به رالف فيه.-رمحهم هللا ت اىل- (2)و به ه ا م هب األئمة األرو ة
 .(3)ولكه األوىل م  ه ا أن ال حيتكم اجلالب، ملا يف ذلك مه التمجس ة  به املسبمني

: أن املضكككككككككمب لمج حلقت حملسكككككككككبمني يف شكككككككككي  مما  رد و ض الراس، وهمج رارج  ه الثاين
حاجاهتم، وجب  بيهم وي ه وإن كا مجا جالبني، فإن ي يه بمجا أجربوا  به وي ه رف ا لبضكككككككككككمر  ه 

 املسبمني.
ف،ما مه جبب ط اما، فإن شككككا  حع، وإن شككككا   )): -رمحه هللا–قال أومج ال باس القمطيب 

 مض له، إال إن  زلت حاجة فابحة، وأمم ضكككككككموريد حملسكككككككبمني، فيجب  به مه احتكم، وال ي
كان  رده ذلك أن يبي ه وس م وقته، فإن ي يه ل جرب  به ذلك، إحيا  لبمهج، وإوقا  لبّممق، 
وأما إن كان اشماه مه األسمجاق، واحتكمه وأضّم حلراس، فيشمن فيه الراس حلس م ال ي اشماه 

 .(4)((وه
 
 
 
 
 
 

                                 
شككككككاهدا هل ا األ م  ، وذكم احلاف  أومج  مم184 /2(، 1388املمجط، حب احلكمب والموا، ) والنا يف (1)

 .421 /5متصال مه طميق اوه  ييرة يف االست كار 

 .316 /6غ  ، امل357 /5، البيان لب مماين 1036 /2، امل مج ة 309 /4ا ظم: ودائ  الصرائ  ( 2)

 .309 /4ا ظم: ودائ  الصرائ  ( 3)

 .521 /4املههم ( 4)
= 
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 (1)املطلب اخلامس: النهي عن بيع فضل املاء
املسكككبممجن جمم مجن  به أّن ا  سكككان إذا أر  املا  مه الّريل مثال، فقد مبكه وأّن له وي ه، 
وأمككا إذا كككان املككا  يف مقمّه، كميككاه األهنككار وال يمجن، و حر الهيككايف اليت ليسكككككككككككككككت مبمبمجكككة ألحككٍد، 

 ه وال وي ه، وال يشككككككككككككككّك يف تراول أحابيت الرهي فاالتهاق حاصككككككككككككككلا  به أّن ذلك ال جيمجز مر
. وأما فضككككل ما  يف مبك: كبئم يف أرضككككه، أو يف مزابب حيمبها، فهمج تتاد وه، وما زاب (2)ل لك

 ه حاجته، فهمج حمّل اخلالف، هل جيرب  به و ل فضبه مله احتاجه أو ال جيرب؟ وإذا جرب فهل 
 حلقيمة أو ال؟ 

إىل أّن ا  سككككككككككككككان إذا كان  رده فضككككككككككككككل ما   -هللا ت اىل رمحهم–ذهب أكثم أهل ال بم 
ورّجحه  -(3)واحتاج إليه نريه، أ ه جيب  بيه و له، وودون قيمة، وه ا م هب األئمة األرو ة

 .-رمحهم هللا ت اىل– (4)القمطيب
 يف ه ه املس،لة  به أبلة مرها: –رمحهم هللا –و مدب اجلمهمجر 

ْضُل  ْلَ اِء ِلُيْ َنَم ِبِ   ْلكم مأُ ))قال:   أن رسككمجل هللا ما رواه أومج هميمب  -1  ((لما ُيْ َنُم  م
 .(5)متهق  بيه

                                 
–حق ه ه املسكككككككككك،لة أن تمج  إىل كتاب األقضككككككككككية حيت ذكمها اوه جزي هران و بيه تمتيب املالكية ( 1)

 .-رمحهم هللا

 .441 /4ا ظم: املههم ( 2)

، القمجا ني الهقهية 296 /4ى ، املدو ة الكرب 86 /7، تبيني احلقائق 274 /5ا ظم: ودائ  الصككككككككككككككرائ  ( 3)
وما و دها، مسككائل ا مام أمحد ومواية  309 /5، روضككة الرالبني 503 /7، البيان لب مماين 357ص 

 .377 /6، املغ  2672 /6اوه مرصمجر 

. وأطبق القمطيب اخلالف يف املسكك،لة وي ي نّي املشالهني، وذكم ال مماين يف البيان 441 /4ا ظم: املههم ( 4)
اخلالف  ه أيب  بيد وه حمب، وأ ه يمى الب ل  به االسكككتحباب ال ا جياب، و سكككب إىل  503 /7

ذكمه كل مه زروق  -رمحهم هللا-و ض الراس أ ه جيب و له لكه و مجض. قبت: ه ا قمجل  رد املالكية 
 .302 /2واوه هجي يف شمحيهما  به المسالة 

: ال حب املا  أحق حملا  حىت يموى، لقمجل الريب أرمجه البشاري يف املساقاب، حب مه قال: إن صا( 5)
(، 3982، ومسكككككككككبم يف البيمجع، حب حتممي وي  فضكككككككككل املا ...) 40 /5(، 2353مير  فضكككككككككل املا ، ) 

= 
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ْضَل  ْلَ اِء ِلَتْ َنُعو  ِبِ   ْلكم مأم )): قال: قال رسككمجل هللا  و ره  -2 متهق  ((لما َتْ َنُعو   م
 .(1) بيه

ََوُل  هلل ))قال:  -رضككككككككككككي هللا  رهما–و ه جاوم وه  بد هللا  -3 ْيِم َهْي َب َنهى رسَ

 .(2)رواه مسبم (( مْضِل  ْلَ اِء

هنه  ه وي  فضككككككل املا ، وه ا بليل  : أّن الّريب وجه االسههههتدالل من هذه األحاديث
  به أ ه جيب و له مله احتاجه مه نري  مجض.

: أن املا  تت ّبق وه حاجة  اّمة، والراس ال ميكرهم االسككككككككككككككتغرا   ره، وهو املعقول  -4
 .(3)فمججب و ل فضبه لبمحتاج

 .(4): إن ا  سان إذا اضرّم إىل ط ام نريه أر ه وقيمته، فك ا املا فإن قيل
جيب و ل الهضككككككككككككل وغري قيمة، ويهّمق  )): -رمحه هللا–مبا قاله أومج ال باس القمطيب  أجيب

ة فيه، وقّبة الر ام نالبا، ووجمجب املشكككككككككككاحة ويره ووني الر ام: وكثمب املا  نالبا، و  دم املشكككككككككككاحّ 
 .(5)((فيه

 
 
 
 

                                 
10/ 474. 

 (.3983(، ومسبم يف املمجض  الساوق، ) ) 2353أرمجه البشاري يف املمجض  الساوق، ) ( 1)

 .472 /10(، 3980أرمجه مسبم يف املمجض  الساوق، ) ( 2)

 .80 /10،  تائج األفكار لقاضي زابه أفردي 87 /7ا ظم: تبيني احلقائق ( 3)

 .441 /4يف املههم  -رمحه هللا–ه ا مستمسك مه أوجب القيمة كما ذكم القمطيب ( 4)

 . 302 /2، وا ظم شمح اوه هجي  به المسالة 441 /4املههم ( 5)
= 
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 املطلب السادس: التصرية، وفيه ثال  مسائل:
 املسألة األوىل: التصرية عيب يوجب اخليار

 .(1): هي اليت صّمي لبرها وحقه فيها وه  فبم حتبب أايمااملصراة
 فإذا اشمى املشمي باوة مصمّاب، فهل له اخليار وسبب التصمية يف فسخ ال قد أو ال؟

إىل أّن التصككككككككككككككمية  يب يمججب اخليار، و به  -ت اىل رمحهم هللا–ذهب  اّمة أهل ال بم 
، وهمج قمجل زفم وأيب يمجسكككككف (5)، وأهل الظاهم(4)، واحلراوبة(3)، والشكككككاف ية(2)ه ا م هب املالكية

 .-رمحهم هللا – (7)، وارتاره أومج ال باس القمطيب(6)مه احلرهية
 واستدلمجا  به ذلك أببلة مرها:

لما َتُصةُّو   إِلِبَل و لَغَنَمذ   ِي  ْبتاَهها  )):  قال: قال رسمجل هللا  ه أيب هميمب  -1

بْعُد  هنَُّ  خبْيِة  لنَّظمَةْيي بعَد أْن َيْحَتِ َبها: إن شََاء أْرسَََكم وإْن شََاء ردَّ ا وصََاَع 

 .(8)متهق  بيه ((َتْ ةإ

                                 
 .456 /4 يف جام ه الصحيخ ه ا تهسري ا مام البشاري رمحه هللا( 1)

 .346، الكايف الوه  بد الرب ص 1672 /3، وداية افتهد 292 /4ا ظم: املدو ة الكربى ( 2)

 .468 /3، روضة الرالبني 265 /5، البيان لب مماين 286 /6ا ظم: احلاوي ( 3)

 .398 /4، ا  صاف 386 /2، شمح الزركشي  به تتصم اخلمقي 216 /6ا ظم: املغ  ( 4)

 .336 /9ا ظم: احملبه ( 5)

 .18 /4. وذكم الرحاوي أ ه ليس مبشهمجر  ره. شمح م اين اشًثر 38 /13ا ظم: املبسمجط ( 6)

. ورالف أومج حريهة وحممد وه احلسككككككككككككككه يف ه ه املسكككككككككككككك،لة، فقاال أبن 373 -370 /4ا ظم: املههم ( 7)
اه. وهمج قمجل أشكككهب مه املالكية. التصكككمية ليسكككت  يبا، و به ه ا برج أصكككحاوه و صكككموه وربوا ما سكككمج 

، الرمجابر 60 /14، إ ال  السكككككره 38 /13، املبسكككككمجط لبسكككككمرسكككككي 19 /4ا ظم: شكككككمح م اين اشًثر 
. وقد أطال احلرهية يف ا يماباا اليت ال تصكككككمد أمام أحابيت الباب وال تمجهه مه 321 /6والزايباا 

 ها مجي يف إ ال  السره. وهللا املست ان.قمجهتا وال باللتها شيئا. ومه أشدهم يف ه ا الرحاوي والت

ل ا وكل والبقم والغرم وككّل حمّهبككة، )( 8) (، 2148أرمجكه البشككاري يف البيمجع، حب الرهي لببككائ  أن ال حيهككّ
 . والبه  لببشاري.405 /10( 3809، ومسبم يف البيمجع، حب حكم املصماب، )456 /4

= 
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ٍَْت مَبَهاذ  هْن )): قال: قال رسكككككككككككمجل هللا  و ره  -2 َََتَةى غمَنً ا ُرصََََةَّ ًة  ا َرِي  شَ

ٍَْ َبِتَها َصاٌع ِرْي َتْ ةإَر  .(1)رواه البشاري ((ِضَيَها أْرَسكمَهاذ وإْن َسِبعمَها  ِف  

ََاًة ُرَحفَّ مًن  مَةدََّ ا  ْ َيُةدَّ َرَعَها  ))قال:   ه  بد هللا وه مسكككككككك مجب  -3 َََتَةى ش َرِي  ش

 .(2)رواه البشاري ((صاًها ِرْي َتْ ةإ

 يمججب اخليار مه وجمجه: به أّن التصمية  يب  وداللة هذه األخبار
هنه  ه التصكككككككككككمية لببي ، وذلك يقتضكككككككككككي أن التصكككككككككككمية تدليس و يب  : أن الريب أوال

 يمججب اخليار.
 ج ل املشمي خبري الرظميه يف الّمّب وا مسان، والّمّب إمنا يكمجن و يب. : أن الريب اثنيا
ه أن يكمجن لنب أوجب ودال مه لنب التصككككمية وهمج رّب صككككاع مه متم، فاقتضكككك : أ ه اثلثا

 .(3)التصمية قد تراوله ال قد، وحصل مه الثمه قس  يستحق ورقصه المب

: أّن التصمية تدليسا مبا اتبف الثمه حرتالفه فمججب وه الّمّب كما لمج وهو املعقول  -4
 .(5)فسمّجب ش مها (4)كا ت مشرا 

اصككككككككككة الرقبية  به ه ه االسككككككككككتدالالا إيماباا كثريب، وخب -رمحهم هللا–وقد أورب احلرهية 
 هبة مرها ورّبها، وأه أوربها هرا ألمهيتها. -رمحه هللا–مرها، ذكم أومج ال باس القمطيب 

: أن ه ا احلديت ي ارضكككككككه أحدمها: (6)وهلذا اخلال  سههههههببان )): -رمحه هللا ت اىل–قال 
ضََّ انِ )): قمجله  ت حسكككه رّمجه المم ي مه حديت اوه  باس، وقال فيه: حدي (( ْلَبَة ُج ِبال

                                 
 .465 /4(، 2151صماب ويف حببتها صاع مه متم، )أرمجه البشاري يف البيمجع، حب إن شا  رب امل( 1)

 (.2149يف املمجض  الساوق، )( 2)

 . وتصمف يسري.288 /6األوجه الثال ة مه احلاوي ( 3)

 ، مابب: )مش (.491الشم : الشيب. ا ظم: الرهاية يف نميب احلديت ص( 4)

 وما و دها. 216 /6املغ  ( 5)

  .97-60 /14، إ ال  السره 22-19 /4م اين اشًثر ا ظم ه ه املراقشاا ونريها يف شمح  (6)
= 
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 ، ووْجه ها: أّن مشككككككمي املصككككككماب ضككككككامه هلا لمج هبكت  رده، والبنب نّبة فيكمجن له.(1)صككككككحيخ
 : أ ه م ارض ألصمجل شم ية، وقمجا د كبية، ووياهنا أبوجه:اثنيهما

: أ ه ملا  دل  ه املثل واثنيها : أّن الّبنب مما يضككككككككككككككمه حملثل، والتمم ليس مبثل له.أحدها
: أّن واثلثها مج املباي ة، فهمج وي  الر ام حلر ام نري يد ويد، وهمج الّمح.إىل نريه، فقد حنا وه حن

اع املقاول لّبنب حمدوبا، والبنب ليس مبحدوٍب؛ فإ ه اتبف حلكثمب والقبة. : أن الّبنب ورابعها الصكككككككككككككّ
ن نّبة، فيكمجن لبمشككككمي كسككككائم املراف ؛ فإهنا ال تمب يف الّمّب حل يب. وملا كان ذلك فاحلديت وإ

ضََّ انِ  ))كان صككحيحا، فإما مرسككمجل وقمجله:  ، وإما ممجمجح هب ه القمجا د املشالهة له، ((ْلَبَة ُج بال
فإهنا قمجا د كبية قر ية، ولمج ي يكه ك لك فالقياس مقّدم  رد أيب حريهة وكثري مه الكمجفيني، 

أ ه ال : عن السهههههههههبب األول واجلوابوهمج قمجل مالك يف ال تبية ويف تتصككككككككككككم اوه  بد احلكم. 
م ارضكة ويرهما؛ ألّه ال  سكّبم أن الّبنب رماجا، سكّبمراه، لكره إذا  شك،  به ضكمان املشكمي ولنب 
املصماب  ش،  به ضمان البائ ، فإ ه كان ممججمجبا يف الضمع حالة التباي ، سّبمراه، لكّه حديت 

ويرهما ممكه أبن  املصماب راّص، وحديت اخلماج حلّضمان  اّم، وال م ارضة ويرهما؛ ألّن اجلم 
يبىن ال ام  به اخلاص، وهمج الصككككككحيخ  به ما مّهدهه يف أصككككككمجل الهقه، وحيرئ  يبرل قمجل مه 

، سّبمرا امل ارضة لكّه املتقدّ م مرهما ((ْلَبَة ُج بالضََّ انِ  ))ز م أن حديت املصماب مرسمجل حبديت 

                                 
أومج باوب يف البيمجع وا جاراا، حب فيمه اشككككككككككككككمى  بدا  -رضككككككككككككككي هللا  رها–أرمجه  ه  ائشككككككككككككككة ( 1) 

، والمم ي يف البيمجع، حب فيمه يشككككمي ال بد ويسككككتغبه مث 501 /3(، 3510فاسككككت مبه مث وجد وه  يبا )
، واوه 292 /7(، 4502لرسائي يف البيمجع، حب اخلماج حلضمان، )، وا222 /5(، 1285جيد وه  يبا، )

. قال أومج باوب: ه ا إسكككككككراب ليس 57 /3(، 2243-2242ماجة يف التجاراا، حب اخلماج حلضكككككككمان، )
و ان. وقال أومج  يسه: ه ا حديت حسه صحيخ نميب مه حديت هشام وه  موب، وقد روى مسبم وه 

م وه  موب، ورواه جميم  ه هشكككككام أيضكككككا، وحديت جميم يقال: تدليس رالد الزجني ه ا احلديت  ه هشكككككا
ه ا  –ي   البشاري –بّلس فيه جميم ي يسكككككم ه مه هشكككككام وه  موب. مث قال: اسكككككتغمب حممد وه إتا يل 

احلديت مه حديت  مم وه  بي. قبت: تماه تدليسكا؟ قال: ال، واحلديت أرمجه الرحاوي يف شكمح م اين 
ره األلباين يف ا روا  . و ضكككككككككك21 /4اشًثر  ، وي أقف  به رواية اوه 158 /5ده و مل ال بما  وه، وحسككككككككككّ
 هل ا احلديت. وهللا أ بم. -رضي هللا  رهما– باس 
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، فال يصككخ احلكم حلرسككخ ل دم ال بم حلتاريخ : واجلواب عن السبب الثاين. مه املت،ّرم جمهمجلا
أّن حديت املصكككمّاب أصكككلا مرهمب ورهسكككه، مسكككتثىن مه تبك القمجا د، كما قد اسكككتث  ضكككمب الدية 
 به ال اقبة، وبية اجلرني، وال مية، واجل ل، والقماض،  ه أصكككككككمجل ممرمج ة لد ا  احلاجة إىل ه ه 

الشمع إمنا ضمَّه لبرها حلّصاع  املستثرياا، وحلصمجل مصاحل راصة مرها، وويا ه يف املصماب: أنّ 
بف ا لبشصككككككككككام، وسككككككككككداا ل ري ة املراز ة لت ّ ر ضككككككككككب  مقدار الّبنب، فإ ه اتبف حلكثمب والقّبة، 
ولت ّ ر متييز الّبنب الكائه يف الضمع مه احلاب ، ورّصه حلر ام أل ه قمجا كالبنب، وحلتمم أل ه 

رفً ا لبحمج يف تكبيف، لقّبتها  ردهم، و به ه ا فبم .((لما َسْ َة ءَ ))أنبب قمجهتم، ووصهه وقمجله: 
 مج املصككككماب  ه قا مجن االلتهاا لبمصككككاحل، لكّرها مصككككاحل تصككككمجصككككة ال يبحق هبا نريها ل دم 
 ظائمها، ولمج سككككبمرا أهنا م ارضككككة ألقيسككككة تبك القمجا د مه كّل وجه، لكْه ال  سككككّبم أنّ القياس 

حيت قال  قدم السكككككككككرة  به القياس يف حديت م اذ  مقّدما  به ررب المجاحد؛ ألّن الريب 
 . قال: وسرة رسمجل هللا(( هْن لمْم َتِجْد؟)). قال: وكتاب هللا. قال: ((ِبَم َتْحُكُم؟ ))له: 

  :والسككككككككككككككرة ت ّم التمجاتم واشحاب. ولكثمب (1). قال: أجتهد رأيي(( هْن لمْم َتِجْد؟  ))، قال .
ررب المجاحد، وقد أوضكككككككحرا ه ا يف األصكككككككمجل. وه ا همج  االحتماالا يف القياسكككككككاا، وقّبتها يف

 . (2)((الصحيخ مه م هب مالك ونريه مه احملّققني
 

                                 
ية، حب اجتهاب المأي يف القضكككككككككككككككا ، )( 1) ، والمم ي يف 15 /4(، 3592أرمجه أومج باوب يف األقضكككككككككككككك

. قال أومج  يسككككه: ه ا حديت ال 57 /6(، 1327األحكام، حب جا  يف القاضككككي كيف يقضككككي، )
  مفه إال مه ه ا المججه، وليس إسكككرابه  ردي مبّتصكككل. واحلديت صكككّححه اخلريب البغدابي يف الهقيه 

. 473 /1(، 515-511واملتهقه يف حب القمجل يف االحتجاج لصككككككككككككككحيخ القياس ولزوم ال مل وه، )
ه جهة شككككككككهمته و قل الكافة  ه الكافة. ، وتصككككككككحيحهما له م194 /1واوه القيم  يف إ الم املمجق ني 

. ا ظم: وهمج تالفا لكّل ما سكككبق مه كالم األئمة فجمّجب إسكككرابه! -رمحه هللا–وأنمب احلاف  اوه كثري 
 .16 /1مقدمة تهسريه احلديت الماو  مه كتاوه 

يف  -رمحه هللا–وما و دها. ومه أحسككككككه مه تكبم  به املسكككككك،لة القاضككككككي اوه ال ميب  371 /4املههم ( 2)
 .205 /5ال ارضة 

= 
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 املسألة الثانية: احللبة الثالثة ال تعد  رضا ابملصراة
أّن  -القائبني حلّمّب و يب التصكككمية–إذا اشكككمى املشكككمي املصكككمّاب، فال رالف وني ال بما  

 ضا، وارتبهمجا يف احلببة الثالثة هل ت ترب رضا فيسق  اخليار أو ال؟احلببة الثا ية ال ت ّد ر 
وهكك ه املسكككككككككككككككك،لككة ت ترب مه الهموع املكك هبيككة، وي أقف  به رالف فيهككا رككارج املكك هككب 

 املالكي، وقد ارتبف فيها يف امل هب  به قمجلني:
وصككككككككككككككّححككه  (1): أن احلببككة الثككالثككة ال ت ككد رضكككككككككككككككا. وهكك ا قمجل ا مككام مككالكككالقول األول

 .-رمحهم هللا- (2)القمطيب
 

 .(3): أّن احلببة الثالثة ت ّد رضا. وه ا قمجل اوه القاسم، و بيه امل هبالقول الثاني

وال بم  رد هللا همج الرظم إىل امل ىن، فمه رأى أن التصككمية ت بم ححلببتني،  ومأخذ اخلال 
تتحّقق ححلببة الثالثة ذهب إىل  رأى أن احلببة الثالثة ت ترب رضككا، ومه رأى أّن ال بم حلتصككمية إمنا

 أّن احلببة الثالثة ال ت ّد رضا.
 :األدلة

 :أدلة أصحاب القول األول

                                 
 . 98 /3، وبغة السالك 351 /6، ممجاهب اجلبيل 183. تتصم ربيل ص 291 /4ا ظم: املههم ( 1)

 .373 /4ا ظم: املههم ( 2)

. قبت: ه ه الرسككبة 98 /3، الشككمح الصككغري 346، الكايف الوه  بد الرب ص 291 /4ا ظم: املدو ة ( 3)
إذا جا  مه ذلك  ))م  ردي، فإ ه قال ملا سئل  ه احلببة الثالثة: إىل اوه القاسم هب ا االطالق حمّل  ظ

ما ي مف أ ه قد ارتربها قبل ذلك فما حبب و د ذلك فهمج رضا حلشاب، وال يكمجن له أن يمبها. قال: 
 سككب إىل ا مام  98 /3الصككاوي يف وبغة السككالك  . وه ا الرّا مقّيد هب ا فبي مف! مث إنّ ((وهو رأيي

اوه القاسككككككم صككككككمّح أب ه رأيه. كما يف الرا السككككككاوق. وهللا  ؛ إذ إنّ القاسككككككم. وهمج سككككككهمجا  مالك قمجل اوه
 أ بم. 

= 
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َرِي  ْبَتاَع شَََاًة ُرصََََةَّ ًة  مُهَو  يَها )):  قال: قال رسككككككككككمجل هللا   ه أيب هميمب  -1

شاَء َردََّ اذ َوَردَّ      َسكمَهاذ وإْن  شاء أْر َصاًها ِرْي َتْ ةإ باْلِبَياِر ث ماثنم أيَّامإذ إْن   ((َرَعَها 
 .(1)رواه مسبم

َرِي  شَتَةى شاًة ُرَصةَّ ًة  مُهَو باْلِبَياِر    )): قال: قال رسككمجل هللا   ه أيب هميمب  -2

 .(2)رواه مسبم ((ث ماثنم أيَّامإذ  هْن َردَّ ا َردَّ َرَعها صاًها ِرْي طمَعامإ لما َسْ َة َء

أ بت لبمشككمي اخليار لغاية  ال ة أايم، وه ا  يب : أّن الروجه االسههتدالل من احلديث 
  ّا، فال  دول  ره.

: أبن املماب مه ه ا ليس الّتحديد، وإمنا همج لبيان الغالب، فالتصكككمية ال ت بم نالبا ونوقش
 إال و د  ال ة أايم، فإن  بم التصمية قببها كان  بيه ربها إن أراب ربها، وإال لزمه البي .

احلببككة األوىل هبككا ظهما  )): -رمحككه هللا ت ككاىل–ال بككاس القمطيب  : قككال أومجاملعقول  -3
 .(3)((الدلسة، والثا ية حتّققت، وحلثالت ت مف  ابهتا

 :أصحاب القول الثاني تعليل
أّن اال تبار يف الّمّب همج ال بم حلتصكككككككمية، فمىت  بم التصكككككككمية كان  بيه الّمّب قبل الثال ة أو  

 يس، فمىت  بمه  بت اخليار .فيها، أل ه ريار سببه التدل
 
 
 

 :الترجيح
يا م  ظاهم احلديت املرقمجل، فقد  وال ي يمّجخ مه القمجلني: همج القمجل األول، وذلك متشككّ

لبمشككككككككككمي اخليار ملدب  ال ة أايم، وإذا  ارض امل قمجل املرقمجل، فالصككككككككككمجاب تقدمي  ج ل الريب 

                                 
 .406 /10(، 3810أرمجه مسبم يف البيمجع، حب حكم املصماب، )( 1)

 (.3811يف املمجض  الساوق، )( 2)

حلببة الثالثة( ال  به بقيقة وهي أن ه ا اخلالف يف ) ا -رمحه هللا–. مث  به القمطيب 373 /4املههم ( 3)
 يت،ته إال إذا حببت يف كل يمجم حببة. وهمج تربيه يف حمبه فبيحه .
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ال  قل فيه، وأما يف  قض مرقمجل وإوراله املرقمجل؛ أل ه م صككككككككككككمجم، وامل قمجل إمنا ي تمد  بيه فيما 
 فال سبيل إليه ألبتة، وهللا ت اىل أ بم حلصمجاب، وهمج اهلابي إىل سمجا  الصماط.

 
 املسألة الثالثة: البدل عن اللنب ال يتع  مرا

ال رالف وني القائبني ومب املصكككككماب أن املشكككككمي إذا رّب املصكككككماب أّن صكككككاع التمم جمز   ه 
 ترابا إىل األحابيت المجاربب يف ذلك.البنب، وذلك اس

 وارتبهمجا يف نري التمم هل جيمجز أن يكمجن ودال  ه البنب احملبمجب،  أو ال؟  به قمجلني:
: أن البدل ال يت نّي متما، ول جيز  ما كان نالب قمجا الببد، وه ا م هب القول األول

 .-رمحهم هللا– (2)، وارتيار القمطيب(1)املالكية
البككدل يت نّي متما، فككإن ي يكه حملمجضكككككككككككككك  متم فقيمتككه، وهكك ا مكك هككب  : أنالقول الثاني 

 .-رمحهم هللا–(4)، واحلراوبة(3)الشاف ية
 به مكا يظهم: همج ارتالف اشًثر المجاربب يف هك ا البكاب، وارتالفهم يف  سببببب الخالف  

ان لبتمم أل ه ك  به صككاع مه التمم، فمه رأى أن ذكمه  امل ىن ال ي مه أجبه  ّا الريب 
نالب قمجا أهل املديرة، قال: إن نالب قمجا أهل الببد جيز  وإن كان نري التمم، ومه رأى 

 أن ذلك تمجقيف وشمع، قال وت نّي التمم ودال.
 

 :األدلة
 :األول أدلة أصحاب القول

                                 
. وهكك ا القمجل وجككه  رككد 351 /6،التككاج وا كبيككل 66 /5، الكك رريب 292 /4ا ظم: املككدو ككة الكربى ( 1)

 .399 /4، ا  صاف 469 /3الشاف ية واحلراوبة ورّجحه ا مام اوه تيمية. ا ظم: روضة الرالبني 

 . 374 /4ا ظم: املههم ( 2)

 .469 /3، روضة الرالبني 270 /5، البيان 140ا ظم: التربيه ص ( 3)

 .399 /4، ا  صاف 388 /2، شمح الزركشي 217 /6ا ظم: املغ  ( 4)
= 
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:  ه الريب   ه رجل مه أصككككككككككحاب الريب  (1)ما رواه  بد الممحه وه أيب ليبه -1
َصةَّ ًة:  مُهَو     أنَُّ  َنَهى أْن ُيَت مقَّ)) شَتَةى ُر ِضٌة ِلَباد ذ َوَرِي   ٍَا ى  ْلأمْج ماُبذ وأْن َيِبيَم 

َََِيَها أْرسََََكمَهاذ وإْن َردََّ ا َردَّ َرَعَها صََََاًها ِرْي  ٍَ مَبَها َوَرضَ ِبَبْيِة  لنَّظمَةْيِيذ  هْن 

 .(2)أرمجه ا مام أمحد ونريه ((طمَعامإذ أْو َصاًها ِرْي َتْ ةإ
َرِي  ْبَتاَع ُرَحفَّ مًن  مُهَو ِباْلِبَياِر  ))قال:  -رضكككككككككككككي هللا  رهما– وه  مم  ه  بد هللا -2

أرمجه أومج باوب واوه  ((ث ماثنم أيَّامإذ  هْن َردََّ ا َردَّ َرَعَها رثَل أْو ِرث مْ  لمَبِنَها  مْ ًحا          
 .(3)ماجة

                                 
. روى همج  بد الممحه وه أيب ليبه األ صاري، مث الكمجيف. هو ي جبيل. ولد لست سرني وقيت مه رالفة  مم ( 1)

كبهم مه   ، ول ورب  ره: أبركت  شميه ومائة مه أصحاب الريب ، و ثمان، و بي، وس د، وأيب  ه  مم
، هت يب األتا  والبغاا 1/186األ صار. ماا ومجق ة اجلماجم سرة  ال  ومثا ني. قيل: إ ه نمق. ا ظم: هريخ وغداب 

1/283. 

، والبيهقي يف السكككككككككككككره 117 /31(، 18819أرمجه ا مام أمحد يف املسكككككككككككككرد، حب حديت رجل، )( 2)
 /4. والسكككككياق له. قال اهليثمي يف جمم  الزوائد 319 /5الكربى، حب احلكم فيمه اشكككككمى املصكككككماب، 

، والشيخ ش يب 460 /4، وصحخ إسرابه احلاف  اوه حجم يف الهتخ ((رجاله رجال الصحيخ)): 82
ن يكمجن ه ا شككككككككككا مه و ض المواب، حيتمل أ ))األرهبوط يف ت بيقه  به املسكككككككككرد. لكه قال البيهقي: 

فقككال: صككككككككككككككككا ككا مه هكك ا أو مه ذلككك، ال أ ككه وجككه التشيري، ليكمجن ممجافقككا لألحككابيككت الثككاوتككة يف هكك ا 
. قبت: وق  التصكككككككميخ حلشكككككككك يف رواية 4/460. وذكم حنمجه احلاف  اوه حجم يف فتخ الباري ((الباب

. وه ا ((صككا ا مه متم))قال احلكم: أو قال:  ((..صككا ا مه ط ام ))املسككرد يف املمجضكك  امل كمجر: ولهظه: 
 -رمحه هللا–، وي تضككككد ذلك أيضككككا وقمجل ا مام البشاري -رمحه هللا–ينيّد ما أشككككار إليه ا مام البيهقي 

أن رواب التمم أكثم مه رواب نريه، فريّجخ  -رمحه هللا-. ي   ((والتمم أكثم )): 456 /4يف الصكككككككككككككحيخ 
 جا بهم حلكثمب.

، واوه ماجة يف التجاراا، حب 469 /3(، 3446باوب، حب مه اشمى مصماب فكمهها، ) سره أيب (3)
 /4السكككككره الكربى، حب احلكم يف املصكككككماب،  ، وحنمجه  رد البيهقي يف56 /3(، 2240وي  املصكككككماب، )

. وقال اخلرايب ليس إسككككككككككككككرابه ((تهمب وه هي  وه  مري قال البشاري: فيه  ظم)). قال البيهقي: 319
واألمم كمككا قككال؛ فككإن هي  وه  مري قككال اوه منري: همج مه أككك ب  ))ان، ووافقككه املركك ري، وقككال: وكك 

= 
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َصةَّ ًة أْو ِلْقَحنً   ))قال:   ه احلسكككككه أن الريب  -3 شَتَةى ُر ٍَِد    (1)َرِي   َصةَّ ًة  مُهَو ِبأم ُر

 .(2)أرمجه البيهقي (( لنَّظمَةْيِيذ َبْيَي أْن َيُةدََّ ا وإَناًء ِرْي طمَعامإذ أْو َيْأُخَذَ ا

 ّا  به الّتمم، و به نري التمم،  : أّن الّريب وجه االسههههههههههتدالل من هذه األحاديث
ربمجب مككا كككان نككالككب قمجا أهككل كمككا يف هكك ه الّمواايا، وطميق اجلم  ويرهككا محبهككا  به أّن امل

 .(3)الببد
أبّن ه ه المواايا ضككككككككككك يهة، و به ضككككككككككك هها فهي تالهة لبمواايا الصكككككككككككحيحة،  ونوقش

ممون الظاهم  -رضكككككككي هللا  رهما–فتكمجن م ْرِكِمًب، فال ترهض حّجة،  به أّن حديت اوه  مم 
ّك الماوي، وركالهته حالتهكاق، إذ ال قكائكل إبجيكاب مثكل لبرهكا أو مثبي لبرهكا قمحكا، مث قكد شككككككككككككككك

 .(4)األحابيت الصحيحة فال ي مّجل  بيه

: وذلك حلقياس  به زكاب الهرم، فكما جيمجز إرماج زكاب الهرم مه نالب املعقول  -4
قمجا الببد وإن كان مه نري األصكككككككككراف امل كمجرب يف الرّا، ك لك جيمجز وجيز  نري 

 .(5)التمم يف البدل إذا كان مه نالب قمجا أهل الببد
 ّا هرا  به التمم و هه أن يكمجن مه نريه، فال  : أبن الريب مناقشهههههههههههة هذاوميكن 

 يقاس   به مس،لة زكاب الهرم.
 :الثانيأدلة أصحاب القول 

                                 
. وقال احلاف  اوه حجم يف إسكككرابه ضككك ف. وهي  وه  مري قال  ره ال هيب: واٍه. ا ظم: م اي ((الراس
ب ص ، وهمج يف ض يف أيب باو 460 /4فتخ الباري  89 /5هت يب السره لبمر ري  468 /3السره 
 .315 /1، هت يب الته يب 296(، ص 810. ويرظم: الكاشف لب هيب )280

 .، مابب: )لقخ(839الرهاية يف نميب احلديت واأل م ص .البقحة: الراقة القميبة مه الرتاج( 1)

ه ا همج احملهمجظ ممسكككل، وقد رواه إتا يل وه مسكككبم  ه احلسكككه  ه  ))املمجضككك  السكككاوق. قال البيهقي: ( 2)
 .((كأ س وه مال

 وما و دها. 66 /5ا ظم: ال رريب ( 3)

 .218 /6ا ظم: املغ  ( 4)

 .374 /4ا ظم: املههم ( 5)
= 
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َََةَّ ًة  مُهَو ِ يَها  )):  قال: قال رسككككككككمجل هللا   ه أيب هميمب   -1 ََاًة ُرص َرِي  ْبَتاَع ش

َسكمَهاذ    شاَء أْر َصاًها ِرْي َتْ ةإ  باْلِبَياِر ث ماثنم أيَّامإذ إْن  شاء َردََّ اذ وَردَّ َرَعَها   ((وإْن 
 .(1)رواه مسبم

َرِي  شَتَةى شاًة ُرَصةَّ ًة  مُهَو باْلِبَياِر )): قال: قال رسمجل هللا   ه أيب هميمب   -2

 .(2)رواه مسبم ((ث ماثنم أيَّامإذ  هْن َردََّ ا َردَّ َرَعَها صاًها ِرْي طمَعامإ لما َسْ َة َء

 ا  به التمم، ول  هه أن يكمجن تما ،  : أن الريب السههههههههههتدالل من احلديث وجه ا
 .(3)فه ا بليل  به ت ني التمم ودال

، وينّيد ه ا (4) ا  به التمم أل ه كان نالب قمجا أهل املديرة : أبن الريب ونوقش
 أ ه ورب يف رواايا أرمى نري التمم.

ريمها مقيد حلتمم، ول زاب مسككككككككككبم  هي : أبن البه  المجارب يف الصككككككككككحيحني ونوجياب عنه
 السمما  وهمج احلررة أو  مجع مرها.

 
 :الترجيح

ال ي ظهم   مه رالل براسككككككيت هل ه املسكككككك،لة، أهنا مبرية  به اخلالف يف ذكم التمم يف 
األحابيت الصككككككككككككككحيحة، هل هي  به الت ّبد أو  به م ىن م قمجل؟ وو د  مض أبلة القمجلنْي، 

يظهم  أّن األصككككككككككككّخ همج اجلم  وني القمجلني، فمه كان التمم م موفا لديه،  وويان م،ر  امل هبنْي،
فالبدل يت نّي  بيه البدل مره، ومه كان التمم نري م موف لديهم، فاملربمجب مرهم همج إرماجه 
مه نككالككب قمجا وبككده، وهكك ا فيككه ه ا لألبلككة واألقمجال، والتمجفيق ويرهككا هي هككا، وال بم  رككد هللا 

البدل متمًا  رد مه ال متم أبرضككككه، وال خنبة يف والبه، فه ا تالف لبم همجب مه  ت اىل، أما إجياب
الشككككككمع، مه التكبيف وقدر الراقة واالسككككككترا ة، فمه  ظم إىل مقاصككككككد الشككككككمي ة  بم أّن ت يني 

                                 
 سبق  مجيه يف املس،لة الساوقة.( 1)

 سبق  مجيه يف املس،لة الساوقة.( 2)

 .389 /2، شمح الزركشي 218 /6ا ظم: املغ  ( 3)

  .-رمحه هللا–مالك  . و سب ه ا اجلمجاب إىل ا مام374 /4ا ظم: املههم  (4)
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التمم يف البالب اليت ال ي مف أهبها التمم قمجه، وال تكاب جتد  به أرضكككهم خنبة واحدب فيه  سكككما 
قديم مثرها وقيمتها رمبا كان أشككككككككككّق؛ ل دم م مفتهم هلا، فكيف يقّدرون مثرها، فكان ومشككككككككككقة، وت

ال مجب إىل نكالكب قمجا والبهم، وط كام حمّبتهم أوىل وأوفق وهللا أ بم، وأتييكًدا لقمج املكالكيكة، قكال 
وال ريب أن ه ا أقمب إىل مقصككككككككككككككمجب الشككككككككككككككارع، ومصككككككككككككككبحة  )): -رمحه هللا–ال اّلمة اوه القيم 

 .(1)((يه مه إجياب قيمة صاع مه التمم يف ممجض ه، وهللا أ بماملت اقد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 . 17 /3إ الم املمجق ني ( 1)
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 املبحث الرابع: بيع الثمار والزروع.
 وحتته ثالثة مطالب:
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 املطلب األول: الثمار ال تتبع األصول يف البيع إال ابلشرط
ان البي  قبل وي  أصككككككككككككمجل الشككككككككككككجم إما أن يكمجن قبل الت،وري، وإما أن يكمجن و ده، فإن ك

الت،وري فهمج لبمشكككككككككككمي، وإن كان و د الت،وري فهمج لببائ  إال أن يشكككككككككككمطه املشكككككككككككمي، و به ه ا 
 .-رمحهم هللا– (4)، وارتيار أيب ال باس القمطيب(3)، واحلراوبة(2)، والشاف ية(1)م هب املالكية

 واستدلمجا  به ذلك أببلة مرها:
َرْي َباَع َنْبً ا ))قال:  أن رسمجل هللا  -رضي هللا  رهما–ما رواه  بد هللا وه  مم  -1

 .(6)متهق  بيه (( مثَ ُةَ ا ِلْ َباِئِم إلَّا أْن َيشَتِةطم  ْلُ ْبَتاُع (5) مْد ُأب َةْت
أيَُّ ا  ْرِةئإ أمبََّة َنْبً ا ))قال:  أيضككككككا أن الريب  -رضككككككي هللا  رهما–و ه اوه  مم  -2

 .(7)متهق  بيه ((ُة  لنَّْبِلذ إلَّا أْن َيشَتِةطم  ْلُ ْبَتاُعثمَّ َباَع أْص مَهاذ    َِّذي أمبََّة مَث

                                 
 .171 /2، الهمجاكه الدواين 285، القمجا ني الهقهية ص 1448 /3ا ظم:  يمجن افالس ( 1)

 .550 /3، روضة الرالبني 235 /5، البيان لب مماين 192 /6ا ظم: احلاوي الكبري ( 2)

 . 248 /4م مج ة أو  الرهه ، 190 /5، ا فصاح 2659 /6ا ظم: مسائل اوه مرصمجر ( 3)

قكال اوه . وركالف احلرهيكة يف ذلكك فقكالمجا أبن الثمم لببكائ  قبكل ا حر وو كده، و 398 /4ا ظم: املههم ( 4)
الثمم لبمشمي قبل ا حر وو ده اشمطه أم ي يشمطه. قال أومج  مم: رالف الكمجفيمجن السرة أيب ليبه: 

، فتخ 182 /1م: تتصككككككككككككككم القدوري م  شككككككككككككككمح امليداين يف ذلك إىل قياس وال قياس م  الرا.  ا ظ
، 130. ولقمجل اوه أيب ليبه ا هككككاع الوه املركككك ر ص 293 /4، تبيني احلقككككائق 283 /6القككككديم 

 .508 /4، فتخ الباري 131 /6، املغ  311 /5االست كار 

 .21واأل م، مابب: )أوم(، ص أي لّقحْت، يقال: خنبة م،ومجربا، أي مبقَّحة. ا ظم: الرهاية يف نميب احلديت ( 5)

 /4(، 2204أرمجه البشاري يف البيمجع، حب مه حع خنال قد أوما، أو أرضكككا مزرو ة، أو إبجارب، ) ( 6)
 .431 /10(، 3878، ومسبم يف البيمجع، حب مه حع خنال  بيها مثم، )507

بم يف املمجض  الساوق، ، ومس510 /4(، 2206أرمجه البشاري يف البيمجع، حب وي  الرشل أبصبه، ) ( 7)
(3882 ،)10/ 432. 
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ج ل الت،وري حداا ملبك البائ  لبثممب، فيكمجن  : أن الريب وجه االسهههههتدالل من احلديث 
 .(1)ما قببه لبمشمي، وإال ي يكه حّدا، وال كان ذكم الت،وري مهيدا

تقميما م  مراقشككته لبمشالهني، ويف ذلك  -رمحه هللا–وقّمر ه ا االسككتدالل ا مام القمطيب 
م  أصكككككككككمجهلا إذا وي ت  ل  الثممب امل،ومجرب  ال تدر   ظاهم ه ا احلديت يقتضكككككككككي وبهظه أنّ  ))يقمجل: 

نري امل،ومجرب باربة يف البي ، وهمج م هب مالك  األصككمجل إال حلشككمط، ويقتضككي بليل رراوه: أنّ 
مب لببككائ  قبككل ا حر وو ككده، وقككال اوه أيب الثم والشككككككككككككككككاف ي والبيككت، وذهككب أومج حريهككة إىل أنّ 

: الثممب لبمشككمي قبل ا حر وو ده، وه ا القمجل تالف لبرا الصككحيخ فال يبتهت إليه، (2)ليبه
 به القمجل ودليل اخلراب فهمج يرهيه، ورصككككمه يثبته، والقمجل  وأما أومج حريهة فاخلالف م ه مب ّ 

حكم نري املنوَّم حكم املنوَّم لككككان تقييكككده  وكككدليكككل اخلركككاب يف مثكككل هككك ا ظكككاهم؛ أل كككه لمج ككككان
حلشككككككككككككككمط لغمًجا ال فككائككدب لككه. فككإن قيككل: فككائككدتككه التربيككه حأل به  به األبىن. قيككل لككه: ليس هكك ا 

 .(3)((اوال  مفً  وصحيخ لغةً 
: أن الثمم منا  كامه لظهمجره ناية، فكان هو ا ألصككككبه قبل ظهمجره ونري من املعقول -3

 .(4)يف احليمجان والبنب يف الضمع هو  له و د ظهمجره كاحلمل

 
 
 
 

                                 
 . وتصمف يسري.131 /6املغ  ( 1)

همج ا مام الهقيه أومج  بد الممحه حممد وه  بد الممحه وه أيب ليبه، قاضي الكمجفة. ولد سرة أرو  وتس ني. وماا  ( 2)
رة. وتهّقه وه سهيان الثمجري، واوه سرة مثان وأرو ني ومائة، وهمج اوه ا رتني وسب ني سرة. تهّقه حلش يب، واحلكم وه  يي

: -رمحه هللا–شربمة. و به جاللته وإمامته يف الهقه إال أ ه ي يسبم مه كالٍم يف حديثه. قال  ره احلاف  اوه حجم 
ا))  .493، تقميب الته يب ص85. ا ظم: طبقاا الهقها  لبشريازي ص((صدوقا سي  احله  جدا

 وما و دها. 398 /4املههم ( 3)

 .131 /6املغ   ،194 /6ظم: احلاوي الكبري ا  (4)
= 
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 املطلب الثاين: بيع الثمار، وفيه مسألتان:
 املسألة األوىل: بيع الثمار قبل بدو الصالح

إذا حع الثممب  به ربوس الشككككككككجم مهمبب قبل ودّو الصككككككككالح، أو حع زر ا يف أرض قبل 
مران هب ا الشمط مه الغمر، ؛ ألهنما  (1)ودّو الصالح، فإن شمط يف البي  قر  ذلك صّخ البي 

وإن شكككمطا تبقية ذلك ي يصكككّخ البي  إها ا، وإن أطبقا ال قد وي يشكككمطا القر  وال التبقية فه ا 
 .(2)حمل الرزاع

ف هب اجلمهمجر مه أهل ال بم إىل أّن وي  الثمار قبل ودّو الصكككالح وي ا مربقا ال يصكككّخ، 
رمحهم – (6)، وارتيار أيب ال باس القمطيب(5)حلراوبة، وا(4)، والشاف ية(3)و به ه ا م هب املالكية

 .-هللا
 واستدلمجا  به ذلك أببلة مرها:

َنَهى َهْي َبْيِم )): أن رسككككككككككمجل هللا  -رضككككككككككي هللا  رهما–ما رواه  بد هللا وه  مم  -1

ٍَُهاذ َنَهى  ْلَباِئَم َو ْلُ ْبَتاَع ٍَتَّى َيْبُدو َص ما  .(7)متهق  بيه (( لثَ ِة 

                                 
. قكال القمطيب وهمج قمجل  كامتهم، وحكه  ه الثمجري واوه أيب ليبه أ كه ال جيمجز 389 /4ا ظم: املههم ( 1)

، وحكه اوه قدامة فيه ا هاع يف 1610 /3وإن شككككمط القر ، ومثبه  رد اوه رشككككد يف وداية افتهد 
  بم.وما و دها! وهللا أ 148 /6املغ  

، 252 /5، البيكككان لب مماين 229-227 /6، احلكككاوي الكبري 129ا ظم: ا هكككاع الوه املرككك ر ص ( 2)
 .149-148 /6املغ  

 .150 /2، الهمجاكه الدواين 284، القمجا ني الهقهية ص 1449 /3ا ظم:  يمجن افالس ( 3)

 .555 /3لبني ، روضة الرا252 /5، البيان لب مماين 229 /6ا ظم: احلاوي الكبري ( 4)

 .253 /4، م مج ة أو  الرهه 65 /5، ا  صاف 149 /6ا ظم: املغ  ( 5)

حيت يمون صككحة ه ا ال قد،  -رمحهم هللا–. واملشالهمجن يف املسكك،لة هم احلرهية 388 /4ا ظم: املههم ( 6)
ل. ا ظم: فتخ وجيرب املشككككككككككككككمي  به القر  يف احلال، تهميغا ملبك البائ ، وه ا الت بيل ال يهيد م  الدلي

 .183 /1، البباب 295 /4، تبيني احلقائق 287 /6القديم 

، ومسككبم يف 497 /4(، 2194أرمجه البشاري يف البيمجع، حب وي  الثمار قبل أن يبدو صككالحها، ) ( 7)
= 
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ََُوَل  هلل ))بم: ويف له  ملسككككككككككككك -2 ٍَتَّى َتْزُ َو أنَّ َرسَ ذ َوَهِي (1)َنَهى َهْي َبْيِم  لنَّْبِل 

ٍَتَّى َيْبَيضَّذ َوَيْأَرَي  ْلَعاَ نمذ َنَهى  ْلَباِئَم و ْلُ شَتِةي  .(2)(( لسُّْنُبِل 

ويف مسبم حنمجه مه مسرد جاوم وه  بد هللا واوه  باس وأيب هميمب 
(3). 

هنه  ه وي  الثمار قبل ودو الصالح،  : أّن الريب األحاديث وجه االستدالل من هذه
 .(4)وه ا الرهي مربق، وإمنا رمج البي  وشمط القر  ح هاع، فيبقه ما  داه  به التحممي 

 ، والغمر حمّمما. (5): وهمج أن وي  الثمار قبل ودّو صالحها مه وي  الغمراملعقول -3

ألهاظها  ارتبهتْ  أحابيت ه ا الباب وإن   )): -رمحه هللا–قال ا مام أومج ال باس القمطيب 
ا. وهل  نالبً مرها أكاًل  لِ كِ ْن يك   نْ حىت تصكككككككككككككبخ أِلِ  -أوّما وإنْ – به الرهي  ه وي  الثممب  متمجارببً 

وهمج مكك هككب أيب  ؟وهمج مكك هككب اجلمهمجر، أو  به الكماهككة ؟هكك ا الرهي  به ظككاهمه مه التحممي
ه أومج حريهة حِ حَّ اجلمهمجر، وصككِ  ه  شِ سككِ أن يبدو صككالحها فِ و بيه: فبمج وق  وي  الثممب قبل  .حريهة

الثممب، ووراه  به أصككككككبه يف رّب أربار اشحاب حلقياس. والصككككككحيخ م هب اجلمهمجر؛  إذا ظهما  
ٍَُدُكْم َراَل أخي  بَغْيِة       )) :مسككككككككككككككك وظاهم الرهي، ولقمجله لبتّ  أَرأمْيَت إْن َرَنَم  لثَ َةةم ِبَم َيْأُكُل أ

  .(6)((ٍَقٍّ؟

                                 
 .418 /10(، 3840البيمجع، حب الرهي  ه وي  الثمار قبل ودو صالحها وغري شمط القر ، ) 

إذا امحّم أو اصهّم. وأىب األصم ي ا زها ، وي ي مف أزهه، ويف كتاب ال ني: يزهمج رر،، إمنا همج زهه الثمم وأزهه ( 1)
 .132 /2يك ْزهه. ك ا يف الهائق 

 (.3842صحيخ مسبم يف املمجض  الساوق، ) ( 2)

 (.3852(، و)3851(، و3850(، و)3849ا ظم: األرقام التالية يف صحيخ مسبم: ) ( 3)

 .423 /10ي  به صحيخ مسبم ا ظم: شمح الرمجو ( 4)

 .157 /2ا ظم: املمجط، ( 5)

البشاري يف البيمجع، حب إذا حع الثمار قبل أن يبدو صكككالحها،  أرمجه مه مسكككرد أ س وه مالك ( 6)
 /10(، 3955(، ومسبم يف املساقاب، حب وض  اجلمجائخ، )2198مث أصاوته  اهة فهمج مه البائ ، ) 

461. 
= 
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، ووي  صككككككككككككككالحها مه أكل املال حلباطل، وأل ه نمرا  وي ها قبل ودوّ   به أنّ  وه ا يدلّ 
 .(1)((الغمر حمّمم

يف أ ككه رّب هكك ه األحككابيككت حلقيككاس ليس  -رمحككه هللا–ومككا ذكم القمطيب  ه أيب حريهككة 
 به يف مقتضككه البي  املربق هل همج  -رمحهم هللا-وظاهم، وإمنا رالف أيب حريهة م  اجلمهمجر 

التبقية كما همج رأي اجلمهمجر  ظما إىل ال ابب وإىل املقصمجب مه الثممب وهمج صالحها، أو همج  به 
القر  كما يمى ا مام أومج حريهة،  ظما إىل أّن األصككككككككككككككل يف املبي اا التسككككككككككككككبيم  به الهمجر، فبمج 

 . وهللا أ بم.(2)سكت  ره املتباي ان أجرب املشمي  به القر  تهميغا ملبك البائ  
 املسألة الثانية: بيع الثمار قبل بدو صالحها ملشرتي األصل

، ويدّل (3)-رمحهم هلل–وي  الثممب قبل ودّو صكككككالحها م  أصكككككمجهلا جائز إبهاع أهل ال بم 
 أّن رسكككككككمجل هللا  -رضكككككككي هللا  رهما– به صكككككككّحة ذلك م  ا هاع ما رواه  بد هللا وه  مم 

 .(4)متهق  بيه ((ْت  ثَ ُةَ ا ِلْ َباِئِم إلَّا أْن َيشَتِةطم  ْلُ ْبَتاُعَرْي َباَع َنْبً ا  مْد ُأب َة))قال: 
وأما إذا ح ها  به مشمي األصل مهمبب، وذلك يتصمّجر فيما لمج وي ت الرشل و د أتوريها 
 فكان الثمم لببائ  مث أراب أن يبي ها مه مشمي األصل ودون شمط القر ، فهل ه ا جائز أوال؟

 يف ذلك  به قمجلني: -رمحهم هللا–ارتبف ال بما  
: أن وي  الثمككار مهمبب  به مشككككككككككككككمي األصككككككككككككككككل ال جيمجز، وهكك ا قمجل  رككد القول األول

 .-رمحهم هللا– (7)، واستظهمه القمطيب(6)، و بيه م هب الشاف ية(5)املالكية

                                 
 .388 /4املههم ( 1)

 . 5/183 كما يف ال رريبالقمايف يف أول ه ه املس،لة  به م،ر  القمجلني،   مام الشهابشار ا أ( 2)

 .150 /6ا ظم: املغ  ( 3)

 سبق  مجيه يف مس،لة الثمار ال تتب  األصمجل يف البي  إال حلشمط.( 4)

 . 399 /4، املههم 728 /2،  قد اجلمجاهم الثميرة 141 /6ا ظم: املرتقه لبباجي ( 5)

 .556 /3ما و دها، روضة الرالبني و  347 /4، ال زيز 230 /6ا ظم: احلاوي ( 6)

 .399 /4ا ظم: املههم ( 7)
= 
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-(2)، واحلراوبة(1): أن ذلك البي  جائز، وه ا مشككككككككككككككهمجر م هب املالكيةالقول الثاني 
 .-رمحهم هللا

 :األدلة
 :أدلة أصحاب القول األول

َنَهى َهْي َبْيِم )): أن رسكككككككككككككمجل هللا  -رضكككككككككككككي هللا  رهما–ما رواه  بد هللا وه  مم   -1

ٍَُهاذ َنَهى  ْلَباِئَم َو ْلُ ْبَتاَع ٍَتَّى َيْبُدَو َص ما  .(3)متهق  بيه (( لثَ ِة 

ٍَتَّى َتْزُ َوذ َوَهِي  لسُّْنُبِل  َنَهى َهْي َبْيِم  لنَّْب أَن رسول  هلل  ))ويف له  ملسككبم:   -2 ِل 

 .(4)((ٍَتَّى َيْبَيضَّذ َوَيْأَرَي  ْلَعاَ نمذ َنَهى  ْلَباِئَم َو ْلُ شَتِةَي

هنه  ه وي  الثمار قبل صككككككككككالحها، وه ا الرهي  : أّن الريب وجه التمسهههههههك ابحلديث 
  امد، يدر ل فيه حمّل الرزاع؛ ألّن األصل الّتمسك حل ممجم.

: وهمج أّن ال قد يتراول الثممب راصككككككة، والغمر فيما يتراوله ال قد أصككككككال مير  عقولامل   -3
 .(5)الصحة، كما لمج كا ت األصمجل ألجريب

 :أصحاب القول الثاني تعليل
أن ه ا البي  يصكككّخ؛ أل ه جيتم  األصكككل والثممب لبمشكككمي، فيصكككّخ كما لمج اشكككمامها  -1

 .(6)م ا
 .(7)ن كما لمج اشمامها م اأن ما و د ال قد يبحق حل قد، فيكمج  -2

 

                                 
 .431 /3، تبيني املسالك 150 /2، الهمجاكه الدواين 185 /5ا ظم: ال رريب ( 1)

 .254 /4، م مج ة أو  الرهه 66 /5، ا  صاف 150 /6ا ظم: املغ  ( 2)

 لة الساوقة.سبق  مجيه يف املس،( 3)

 سبق  مجيه يف املس،لة الساوقة.( 4)

 .254 /5، البيان لب مماين 230 /6. وا ظم احلاوي 150 /6ا ظم: املغ  ( 5)

 .150 /6ا ظم: املغ  ( 6)

 .399 /4، املههم 141 /6ا ظم: املرتقه ( 7)
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 :الترجيح
 همج القمجل األول، وذلك ملا  يت: -وال بم  رد هللا ت اىل-ال ي يمّجخ يف ه ه املس،لة 

 : قمجب ما استدلمجا وه مه ال ممجم، واألصل وقا  ال ام  به  ممجمه.أوال
د شكككككما  : أن  بة الرهي  ه وي  الثممب قبل ودّو صكككككالحها ممججمجبب يف وي ها مهمبب و اثنيا

 أصبها، وهي رمجف التبف والهساب. 
: أن قياسككككككهم  به وي  الثممب م  أصككككككبها قياس م  الهارق، وذلك أ ه لمج ح هما م ا اثلثا

 فإن الثممب تكمجن تب ا، ويغتهم يف التاو  ما ال يغتهم يف املستقّل.
شككككككككككككمي تمجا هل ه املسكككككككككككك،لة، وهمج أن يبي  الثممب  به امل -رمحهم هللا–ذكم ال بما   وقد

وشكككككمط القر ، فيصكككككّخ وي  الثممب كما أسكككككبهرا ذلك، مث ال يبزمه المجفا  هب ا الشكككككمط، ألن الثممب 
. ويف الرهس مره شككككككي ؛ فإّن فتخ حب احليل (1)وأصككككككبها يف مبكه، فيتصككككككّمف فيهما كما يشككككككا 

 واالحتيال يف الشمع حب ررم، ومسبك و م، ومرزلق كبري، وهللا املست ان.
 

 : بيع العرية، وفيه أربع مسائل:املطلب الثالث
 املسألة األوىل: صورة العرية املرخص فيها

يف الصكككككككككككككمجرب  -رمحهم هللا–وربْا أحابيت كثريب يف المريا يف ال مية، وارتبف ال بما  
 املمّرا فيها  به أقمجال، أشهمها أرو ة أقمجال:

، وال جيمجز مله : أن يهب المجل مثمب خنبة أو خنالا أو شككككككككككككككجمب له مه رجلالقول األول
أ ميها أن يبي ها حىت يبدو صكككككككككالحها، فإذا ودا صكككككككككالحها جاز له وي ها مه كل أحد حل هب 
والهضكككككككة وال موض، ومه م م يها راصكككككككة خبمصكككككككها متما يدف ه إليه  رد اجل  اذ يف مخسكككككككة أوسكككككككق 

 .-رمحهم هللا– (3)، وارتيار القمطيب(2)فدوهنا. و به ه ا مشهمجر م هب املالكية

                                 
 .151 /6، املغ  230 /6ا ظم: احلاوي ( 1)

 . 61 /2، جمجاهم ا كبيل 731 /2الثميرة ،  قد اجلمجاهم 1017 /2امل مج ة  (2)

 . 393 /4ا ظم: املههم ( 3)
= 
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: أّن ال مية املمّرا فيها هي: أن يهب المجل مثم خنبة مه وسككككككككككككككتا ه، مث الثاني القول 
يشككككّق  به امل م ي برمجل امل ِمى له يف وسككككتا ه يف كّل سككككا ة، وال يمضككككه أن ابف المج د فريج  

 .-رمحهم هللا– (1)فيه، في ريه قدره متما جم وذا حخلمص ودله. وه ا م هب احلرهية
ة املمّرا فيهكا هي: وي  المطكب  به ربوس الرشكل حلتمم  به : أن ال ميكالقول الثالث  

وجه األرض، وال رب يف الكمم حلزويب  به وجه األرض، فيما بون مخسة أوسق. وه ا م هب 
 .-رمحهم هللا– (2)الشاف ية

: أن ال مية املمّرا فيها هي: وي  المطب يف ربوس الرشل رمصا مبثبه مه القول الرابع
بون مخسككة أوسككق، مله وه حاجة إىل أكل المطب، وال مثه م ه، و بيه م هب  التمم كيال، فيما

 .(3)-رمحهم هللا–احلراوبة 
 :األدلة

 : أدلة أصحاب القول األول
َنَهى َهْي َبْيِم  لثَ ِة ِبالتَّْ ِةذ )) أن رسككككككككككمجل هللا   (4) ه سككككككككككهل وه أيب حثمة -1

 .(5)متهق  بيه  ((اذ َيْأُكُ َها أمْ ُ َها ُرطمًباَوَرخََّص ِ    ْلَعِةيَِّنذ أْن ُتَباَع ِبَبْةِصَه

ررا يف ال مية أن  كبها أهبها رطبا،  : أن الريب وجه االسهههههتدالل من هذا احلديث
 ْ م ون.

 وأهبها هم امل

                                 
 .370 /4، تبيني احلقائق 416 /6وما و دها، فتخ القديم  31 /4ا ظم: شمح م اين اشًثر ( 1)

 .122 /2، مغ  احملتاج 257 /6، احلاوي 137ا ظم: التربيه لبشريازي ص  (2)

 وما و دها.  351 /2، مرتهه ا راباا 320 /1مر وما و دها، احمل 70 /2ا ظم: املقر  ( 3)

همج سهل وه أيب حثمة  بد هللا وه سا دب، وقيل:  امم وه سا دب وه  دي وه جشم وه جمد ة وه حار ة األ صاري، ( 4)
 وهمج اوه مثاين سرني، وقد حه   ه الريب  اخلزرجي. وكريته أومج حيىي، ويقال: أومج حممد. وهمج مدين. تمجيف الريب 

 .3/163، ا صاوة 1/227مخسة و شمون حديثا. ا ظم: هت يب األتا  والبغاا  حابيت. روي له  ه الريب أ

 /4(، 2191أرمجه البشاري يف البيمجع، حب وي  الثمم  به ر وس الرشل حل هب أو الهضكككككككككككككككة، ) ( 5)
. والبه  426 /10(، 3864، ومسكككككبم يف البيمجع، حب حتممي وي  المطب حلتمم إال يف ال مااي، )489

 لببشاري.
= 
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فهي ه ا احلديت إححة وي ها ممه كان أ ماها بون  )): -رمحه هللا–قال احلاف  أومج  مم 
 .(1)((منريه؛ ألهنم ال أهل هلا سمجاه

. بليل ((يأك ها أ  ها رطبا   )) :أبن أهبها هم املشككككككككككككككمون احملتاجمجن؛ فإن قمجله  ونوقش
 به أ ه يبتاع ال مية لي،كبها رطبا، ولمج كان صكككككككككككاحب احلائ  همج املمرا له ملا كان يف الت بيل 

 .(2)حألكل فائدب؛ إذ إن  رده يف حائره أكثم مما يشميه مه ال مية
. ررب أّن مبتاع ((َيْأُكُ َها أمْ ُ َها ُرطمًبا     )): وقمجله  )): -رمحه هللا–ي قال ا مام الشككككككككككككككاف 

ال مية يبتا ها لي،كبها، يدل  به أ ه ال رطب له يف ممجضكككككككك ها  كبه نريها، ولمج كان صككككككككاحب 
احلائ  همج املمرَّا له أن يبتاع ال مية لي،كبها،كان له حائره م ها أكثم مه ال مااي، ف،كل مه 

ي يكه  بيككه ضككككككككككككككمر إىل أن يبتككاع ال ميككة اليت هي باربككة يف م ىن مككا وصككككككككككككككهككت مه حككائرككه، و 
 .(3)((الرهي

ُسوَل  هلل  ))  ه اوه  مم  ه زيد وه ًثوت  -2 ٍِِب  ْلَعِةيَِّن أْن   أنَّ َر َصا َرخََّص ِل

 .(4)متهق  بيه ((َيِبيَعَها ِبَبْةِصَها

ة، وصكككاحبها همج امل م ي را المرصكككة وصكككاحب ال مي : أن الريب وجه االسههتدالل منه
 املالك لألصل.

 ّم املر ، واسككككككككككتثىن مه تبك المرصككككككككككة  ))  إّن الريب  -رمحه هللا–يقمجل يف ه ا الباجي 
أهل ال مية، وهم أرحب الرشل، فمججب ارتصكككككككككككككككاص ه ا احلكم هبم، ووقي الباقمجن  به حكم 

 .(5)((املر 
                                 

 .329 /5االست كار ( 1)

 . 119 /6ا ظم: طمح التثميب ( 2)

 وما و دها. 111 /4األم ( 3)

أرمجه البشاري يف البيمجع، حب وي  املزاورة، وهي وي  التمم حلثمم، ووي  الزويب حلكمم، ووي  ال مااي، ) ( 4)
 /10(، 3856مطب حلتمم إال يف ال مااي، ) ، ومسكككبم يف البيمجع، حب حتممي وي  ال485 /4(، 2188
425. 

 .164 /6املرتقه ( 5)
= 
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، ودليل الّمواايا األرمى اليت : أبن صككككاحب ال مية، همج امل مى له املشككككمي لبثممويناقش
 .-إن شا  هللا ت اىل–ست،يت يف أبلة القمجل الثالت 

، وهم أبرى الراس هب ه امل امبة. قال املعرو  عند أهل املدينةأن ه ا التهسري همج  -3
يف  -رمحككة هللا  بيهمككا–يف تمججيككه مكك هككب ا مككام مككالككك  (1)ا مككام اوه بقيق ال يككد

: أن ال مية مشككككككهمجرب وني أهل أحدمهاالت،ويل أممان: ويشككككككهد هل ا  ))تهسككككككري ال مية: 
ٍِِب  )) : قمجله والثايناملديرة، متداولة فيما ويرهم، وقد  قبها مالك هك ا.  َََا ِلصَ

، فإ ه يشكككككككككككككك م حرتصكككككككككككككككاصكككككككككككككككه وصككككككككككككككهة يتميز هبا  ه نريه، وهي اهلبة      (( ْلَعِةيَّنِ 
 .(2)((المجاق ة

 .(3)حاويج، فال مية  رية ال وي أن ال مية  رد أهل البغة مرخ مثم الرشل لبم -4

ال مااي واحدهتا  ميَّةا، وهي الرشبة يك ْ ميها صككككككككككككككاحبها  )): -رمحه هللا–قال ا مام أومج  بيد 
رجال حمتاًجا، وا  ما : أن جي ل له مثمب  امها، يقمجل: فمرَِّا لمّب الرشل أْن يْبتاع مثم الرشبة 

 .(4)((مه اْلم ْ ِمى وِتْمٍم ملمجض  حاجته

                                 
همج ا مام ال المة احملّد  الهقيه، أومج الهتخ حممد وه ا مام أيب احلسه  بي وه أيب ال را ، امل موف وتقي الديه اوه  ( 1)

ب مالك، مث مب هب الشاف ي. ت  بقيق ال يد، املالكي الشاف ي، املهيت يف امل هبني. الهقيه األصمج ، اشتغل مب ه
كثريا مه شيمجل احلجاز، وبمشق، والشام، ومصم، ونريها. وت  مه والده، وحّد ، وت  مره الراس، مرهم: أومج حيىي 
وه ها ة اهلمجاري التمج سي. له لليف مرها: شمح قر ة مه تتصم اوه احلاجب الهم ي، وصل فيه إىل احلج. وشمح 

م يف أحابيت األحكام، وشمحه وي يتّمه. واالقماح يف ويان االصرالح، وي يتمه. و  قضا   مدب األحكام، وا ملا
الشاف ية يف الداير املصمية. ولد يف البحم املاحل وكان والده مّتجها مه قمجص إىل مكة لبحّج يف البحم، يف يمجم السبت 

تني وسب مائة. وبفه حلقمافة. ا ظم: البداية اخلامس وال شميه مه ش بان سرة مخس و شميه وستمائة، وتمجيف سرة  ر
 .189، شجمب الرمجر الزكية ص9/207، طبقاا الشاف ية لبسبكي 18/40والرهاية 

 .143 /3إحكام األحكام ( 2)

 .160 /6، املرتقه لبباجي 1017 /2ا ظم: امل مج ة ( 3)

، الصحاح 298 /4البغة ، م جم مقاييس 290 /1وما و دها. وا ظم: الهائق  287 /1نميب احلديت ( 4)
 وما و دها. 180 /9وما و دها، لسان ال مب  2423 /6

= 
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فقد حصككككككككككككل مه  قل أهل البغة أّن ال ميَِّة  رّية ال وي ا، وملا  )): -رمحه هللا–القمطيب  قال
م مالك وأمحد وه حربل وإسككككككككككككككحاق واألوزا ي ال ميَّة امل كمجرب يف احلديت أبهنا   بت ذلك فسككككككككككككككَّ

 .(1)((إ را  المَّجل مه هبة حائره خنبة أو خنبتني  اًما،  به ما تقتضيه البغة
 :لقول الثانيأدلة أصحاب ا

 به مكك هبهم حألحككابيككت المجاربب يف الرهي  ه املزاورككة،  -رمحهم هللا–اسككككككككككككككتككدّل احلرهيككة 
 ومرها:

َنَهى َهْي َبْيِم  ْلُ َز َبَنِن: َبْيِم  لثَ ِة  )): ه اوه  مم رضككككككككككككككي هللا  رهما أّن الريب  -1

ً اذ َوَبْيمِ         يِب كمْي بالزَِّب ً اذ َوَبْيِم  ْلكمْةِم  ً ا      بالتَّْ ِة كمْي عمِن كمْي ِباْلِحْن متهق  (( لزَّْرِع 
 . (2) بيه

متمجاتمب يف الرهي  ه وي  الثمم  : أّن األحابيت وربا  ه الريب وجه االسهههههههتدالل منه
 .(3)حلتمم، وه ه األحابيت مشهمجرب، وتبقتها األمة حلقبمجل فال جيمجز تمكها

 وه ا القمجل ض يف مه وجمجه:
زاورة، ورّرا يف ال مية، كما  رقت و لك السككككككككككككككره، هنه  ه وي  امل : أن الريب أوهلا

يف أبلة القمجلني  -إن شكككككككا  هللا–وسكككككككبق و ضكككككككها يف أبلة القمجل األول، وسكككككككي،يت و ضكككككككها أيضكككككككا 
 األررييه، فيست مل كلد مه السره المجاربب  به وجهها.

 

                                 
وما و دها، و بيه وىن نريه مه كالم  2423 /6. و قل كالم اجلمجهمي مه الصحاح 393 /4املههم ( 1)

 123 /6أهل البغة. وا ظم: قمجل ا مام أمحد يف املغ   قال  ه األ مم  ه ا مام أمحد كتهسري املالكية 
 ما و دها.و 

، ومسكككككبم 476 /4(، 2171أرمجه البشاري يف البيمجع، حب وي  الزويب حلزويب، والر ام حلر ام، )( 2)
 . 429 /10(، 3870يف البيمجع، حب حتممي وي  المطب حلتمم إال يف ال مااي، )

 .368 /4، تبيني احلقائق 32 /4ا ظم: شمح م اين اشًثر ( 3)
= 
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رّرا لصكككاحب  السكككاوق، أّن الريب  -رضكككي هللا  رهما–: حديت زيد وه ًثوت الثاين
م  ه الرهي  ه املزاورة؛ ألّن الّمرصكة ال تكمجن إال ال ميّ  ة... بليلا واضكخا  به أّن المريا مت،رّ 

 .(1)و د ال زمية
إن -رّا المرصككككة يف ال مااي خبمسككككة أوسككككق، أو بوهنا كما سككككي،يت  : أّن الريب لثالثا
لمرصكككة مبقدار ال  تّا ه ه ا -رمحهم هللا-يف أبلة القمجل الثالت، و به قمجل احلرهية -شكككا  هللا

. ومثل ه ا  قبه يغ   ه (2)م نّي، ول اجمأ و ضكككككهم ف،وهم الصكككككحايب يف  قبه، واهّتمه يف فهمه
 تكّبف المّب  به قائبه. وهللا املست ان.

وه ا امل هب إورال حلديت ال مية ))يف رّبه هل ا امل هب:  -رمحه هللا–قال ا مام القمطيب 
حديت ال مية تضككككككككككككككّمه أ ه وي  ممرَّا فيه يف مقدار  مه أصككككككككككككككبه، فيجب اطّ ماحه؛ وذلك أنّ 

 . (3)((تصمجص، وأومج حريهة يبغي ه ه القيمجب الشم ية
: أ ه وي  مكيل مبكيل، فال جيمجز ورميق اخلمص كما لمج كاه ممجضكككككمج ني من املعقول -2

 .(5)، وكما لمج كان أكثم مه مخسة أوسق(4) به األرض

سكككككد اال تبار، فالرا أصكككككل، والقياس فمع، وه ا اسكككككت مال لبقياس يف ممجرب الرا فهمج فا
 وال حجة يف قياس االف  صاا، وإمنا القياس فيما ال  ّا فيه أو يف أتييد مرصمجص.

موا وه ال مااي، ال  -رمحهم هللا-: أّن احلرهية ومجلة القول ال يمون جمجاز ال مااي، وما فسككككككككككككككّ
همج تغيري هلا وتبديل. ول ا قال يتمجافق م  الرصككككككككككككككمجص المجاربب فيها، وليس ما ذكموه وت،ويل، ول 

وقد قيل: إّن قمجل أيب حريهة ه ا مه حب تغبيب )): -رمحه هللا ت اىل–ا مام اوه رشكككككككككد احلهيد 
القياس  به احلديت، وذلك أ ه رالف األحابيت يف ممجاضكككككككككك  مرها: أ ه ي يسككككككككككّمها وي ا، وقد 

هنه  ه املزاورة ورّرا يف  ّا الشكككككككككككككارع  به تسكككككككككككككميتها وي ا، ومرها: أ ه جا  يف احلديت أ ه 

                                 
 .121 /6ا ظم: املغ  ( 1)

 . و سب ه ا الكالم إىل أهل الهقه واحلديت !370 /4ا ظم: تبيني احلقائق ( 2)

 .394 /4املههم ( 3)

 .415 /6ا ظم: اهلداية لبممنيراين م  الهتخ ( 4)

 .370 /4ا ظم: تبيني احلقائق ( 5)
= 



 ارات الفقهّية لإلمام أبي العّباس القرطبّي في غير العباداتاالختي

 314 

: والعجب منهال مااي، و به م هبه ال تكمجن ال ميّة استثرا  مه املزاورة؛ ألّن املزاورة هي يف البي ، 
أ ه سككككككككككككه ل  بيه أن يسككككككككككككتثريها مه الرهي  ه المجمجع يف اهلبة اليت ي يق  االسككككككككككككتثرا  فيها ورّا 

 .(1)((رع وهي املزاورة وهللا أ بمالشمع، و س م  بيه أن يستثريها مما استثىن مره الشا
 :أدلة أصحاب القول الثالث

ََُقإذ أْو   )):  أّن الريب   ه أيب هميمب  -1 َََِن أْوس َرخََّص ِ   َبْيِم  ْلَعَة َيا ِ   َخْ س

 .(2)متهق  بيه ((ُدوَن َخْ َسِن أْوُسقإ

اهب ونريه، رّرا يف وي  ال مااي، وي يهمّ ق وني المج  : أّن الريب وجه االسههههههههههتدالل منه
 .(3)فيكمجن ذلك حجة  به املالكية
 و به احلرهية مه وجمجه:

يف وي  ال مااي، والبي  ما يتراول  مجضككككككككا وم مّجضككككككككا، فيكمجن ذلك  : تمريا الريب األول
 .(4)حجة  به احلرهية

: أ ه أجاز وبه  المرصككككككة، والمرصككككككة ما كا ت و د حظم سككككككاوق، وال تكمجن ال مية الثاين
 مجل احلرهية.ررصة و د حظم  به ق

 .(5): أ ه أححها يف قدر تصمجص، واحلرهية ال اّصمجن  ميتهم وقدر تصمجصالثالث

                                 
 .1781 /3وداية افتهد ( 1)

 /4(، 2190 هككب أو الهضكككككككككككككككة، )أرمجككه البشككاري يف البيمجع، حب وي  الثمم  به ربوس الرشككل حلكك( 2)
، والشك 428 /10(، 3869، ومسكبم يف البيمجع، حب حتممي وي  المطب حلتمم إال يف ال مااي، )489

مه باوب وه احلصككني ال ي روى  ره مالك كما ذكم ا مام مالك يف املمجط، يف البيمجع، حب ما جا  يف 
بيان يف املمجضككك  السكككاوق، و قبه البشاري . وهك ا  قل ا مام مسكككبم ه ا ال158 /2(، 1344ال مية، )

ْمبا يف حائ  أو يف خنل، )  .63 /5(، 2382يف املساقاب، حب المجل يكمجن له مممد أو ش 

 .205 /5ا ظم: البيان لب مماين ( 3)

 .259 /6ا ظم: احلاوي ( 4)

 .259 /6ا ظم ه ه المججمجه يف احلاوي ( 5)
= 
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َنَهى َهْي َبْيِم  لثَ ِة ِبالتَّْ ِةذ  )) أن رسككككككككككككككمجل هللا   ه سككككككككككككككهل وه أيب حثمة  -2

 .(1)متهق  بيه ((َوَرخََّص ِ    ْلَعِةيَِّنذ أْن ُتَباَع ِبَبْةِصَهاذ َيْأُكُ َها أْ ُ َها ُرطمًبا

رّرا يف ال مية، لي،كبها أهبها رطبا، والت بيل حألكل   : أن الريب وجه االستدالل منه
 .  (2)بليل  به أن املماب أبهبها هم املشمون هلا

 : أدلة أصحاب القول الرابع
اسكككككككتدلمجا ورهس أبلة القمجل الثالت، وأما اشكككككككماط احلاجة والهقم، فاسكككككككتدلمجا  به ذلك مبا 

 :(3)لشاف ي يف األّم قال ّبقه ا مام ا
إما زيد وه  أو قال حمممجب وه لبيد لمجل مه أصككككككككككككككحاب الريب  (4)وقيل حملممجب وه لبيد

َََْنأم ْل َيِر َ اِجَتْحا ُراًلَجى ِر َّسََََذ َواٌنً ُ َو اٌن م ذه؟  ال: ُ  ْماُك َيَةا َهَر))ًثوت وإما نريه:   اِرصَ

ذ اِس لنَّ َمَر ُ وَنُ ُكْأا َيًبطمُر ِ ِب وَنُعاَيَبَتَي ْميِهِدْيأمِب َدْقا َنلم  َوِتْأَي َبطم لةُّ أنَّ    ِبى  لنَّ  إلمْوشََكم

ََُُ  ْمُ َدْنوِه   ِةْ  لتَّ َيا ِرَهصَََِْةَبا ِب َيَةَعو   ْلُعاَيَبَتَي أْن ْمُهلم َصخََّةذ  مِةْ  لتَّ َيِر ْمِهوِتُ  ْيِر وُلضَ

 .((اًبطما ُرَهوَنُ ُكْأَي ْميِهِدْيأمي ِبِذ لَّ

                                 
 ه املس،لة.تقدم  مجيه يف أبلة القمجل األول مه ه ( 1)

 .119 /6ا ظم: طمح التثميب ( 2)

، ومه 110 /4(، 1505يف البيمجع، حب ال مااي، )  بقه الشكككككككككككككككاف ي يف األم  ه حمممجب وه لبيد ( 3)
ذكم فيه ))يف رّبه هل ا احلديت:  234 /9. قال اوه حزم يف احملبه 102 /8طميقه البيهقي يف امل مفة 

. ((وال طميقه، ذكمه أيضككككا وال إسككككراب، فبرل أن يكمجن فيه حجةحديثا ال يدري أحد مرشكككك،ه وال مبدأه 
، وقككال: متهق  بيككه. وتتككاو  ال بمككا   به ويككان هكك ا المجهم. ا ظم: 94 /3وذكمه اوه قككدامككة يف الكككايف 

 .70 /3، التبشيا احلبري 14 /4،  صب الماية 588 /6البدر املرري 

امم  القيس، األ صاري، األشهبي، املدين. ولد يف حياب رسمجل هللا  همج أومج   يم حمممجب وه لبيد وه  قبة وه راف  وه( 4)
 وي يصّخ له تاع وال رواية  ه الريب ،  وارتبف يف صحبته. تمجيف حملديرة ست وتس ني. ا ظم: هت يب األتا .

 .6/35، ا صاوة 2/391والبغاا 
= 
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رّرا هلم أن يبتا مجا مه ال مااي خبمصها مه التمم  كبمج ه  : أّن الريب وجه التمسك به
رطبا، ومىت رمجلف األصككككككل وشككككككمط ي جتز تالهته ودون ذلك الشككككككمط، وألّن ما أويخ لبحاجة ي 

 .(1)يبخ م   دمها كالزكاب لبمساكني، والمّرا يف السهم
صكككككككحيًحا لكان ه ا الشكككككككمط مّتجًها، وأما م   : لمج كان حديت حمممجب وه لبيد قل 

 ض هه، فبيس هل ا القمجل أساس متني، فْبيك ْ ِمْض  ره.
 :الترجيح

 الرظم يف ه ه املس،لة يف  قاط:
فقمجهلم ال يتهق م  الرصمجص المجاربب يف ه ا الباب،  -رمحهم هللا–: م  قمجل احلرهية األوىل

 لرصمجص الباب.وإذا كان ك لك فهمج قمجلا جيب اطّماحه الطّماحه 
وتقييدهم الّمرصكككككككككككككككة حباجة امل مى وأن ال جيد ما  -رمحهم هللا–: م  قمجل احلراوبة الثانية

ولمج صكككككّخ  يشكككككمي وه مه الرقد، فقد سكككككبق أّن مبىن ه ا القمجل  به حديت حمممجب وه لبيد 
رت كان قاطً ا يف الباب، وحْسًما لبشالف، ويد أ ه ي يمو إبسراب، فبرل االستدالل وه، وسق

 م ه تبك الشموط.
فهمج مت،يّد و مل أهل املديرة كما ذكموا، وتسككككككا ده  -رمحهم هللا–: أما قمجل املالكية الثالثة

تهسككككككككرياا أهل البغة، نري أّن التحديد خبمسككككككككة أوسككككككككق، وأّن أهبها  كبمجهنا رطبا ال يتراسككككككككب 
 وتهسريهم.

رّا املرقمجل، م  ممجافقة فهمج أسكككككككككك د األقمجال حل -رمحهم هللا–: أما قمجل الشككككككككككاف ية الرابعة
ا وتمم  به  الت بيل امل كمجر، فالصكككككككككككمجرب املمرَّا فيها اشكككككككككككما  المطب  به ربوس الرشل رمصكككككككككككً
األرض كيال، وه ه المرصكككة مه تاحة ه ه الشكككمي ة، ومما اب حاجاا الراس، وهمج أيسكككم  به 

ا يف الديه مه الراس مه اشككككككككككككككما  المطب حلرقد، فاحلمد هلل ال ي وسككككككككككككككّ   بيرا، وي جي ل  بير
 حمج. وهللا ت اىل اهلابي إىل المشاب.

 

                                 
 .127 /6املغ  ( 1)
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 املسألة الثانية: إحلاق غري التمر به يف العرية
اتهق ال بما  القائبمجن أبحابيت ال مية  به جمجاز ال مية يف التمم، وارتبهمجا يف نريه  به 

  ال ة أقمجال مشهمجرب:
الثمار، وه ا مشكككككككهمجر م هب : أّن ال مية جائزب يف كّل ما ييبس ويّدرم مه القول األول

 .-رمحهم هللا–(2)، وارتاره القمطيب(1)املالكية
- (3): أّن ال مية جائزب يف التمم وال رب راصكككككككككة، وه ا م هب الشكككككككككاف يةالقول الثاني

 .-رمحهم هللا
، (4): أّن ال مية جائزب يف التمم راصكككككككككككككككة بون نريه، وه ا م هب احلراوبةالقول الثالث  

 .-هللارمحهم – (5)والظاهمية
، و به القمجل جبمجاز القيكاس يف (6): هكل جيمجز القيكاس  به الّمرا أو ال؟سببببب الخالف  

 المرا، فما  بة ه ا احلكم؟
 :األدلة

 :أدلة أصحاب القول األول
ُسقإذ أْو ُدوَن    )):  أن الريب  ما رواه أومج هميمب  َسِن أْو َرخََّص ِ   َبْيِم  ْلَعَة َيا ِ   َخْ 

 .(7)متهق  بيه ((َخْ َسِن أْوُسقإ

                                 
 .61 /2، جمجاهم ا كبيل 742 /2هم الثميرة ،  قد اجلمجا269 /4ا ظم: املدو ة الكربى ( 1)

 .396 /4ا ظم: املههم ( 2)

 .122 /2، مغ  احملتاج 137، التربيه ص 116 /4ا ظم: األم ( 3)

 .32 /5، ا  صاف 74 /12، الشمح الكبري 96 /3ا ظم: الكايف الوه قدامة ( 4)

 .235 /9ا ظم: احملبه ( 5)

 .396 /4ا ظم: املههم ( 6)

 جيه يف املس،لة الساوقة.سبق  م ( 7)
= 
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ُسقإ       )): : أن قمجل الريب وجه االسهههتدالل منه َسِن أْو ُسقإذ أْو ُدوَن َخْ  َسِن أْو ، ((ِ   َخْ 
ق ويكال، فيبحق حلتمم كّل ما يف م راه، مما يكال  بليلا  به أّن ال مية إمنا جتمي فيما يمجسككككككككككككككَّ

 .(1)ويمجّسق، إذا كان مه املّدرم لبقمجا
 : أصحاب القول الثاني تعليل

أّن ال مية جتمجز يف ال رب قياسككككككككا  به الرشل؛ لربوز مثمهتا، وإمكان اخلمص فيهما، وت ّبق  
 .(2)الزكاب هبما

 :أدلة أصحاب القول الثالث
أن رسكككككمجل هللا  -رضكككككي هللا  رهما–ما رواه راف  وه رديج، وسكككككهل وه أيب حثمة   -1

 ((   إلَّا أصَََََْحاَب  ْلَعَة َياذ  هنَُّ   مْد أِيَن       َنَهى َهْي َبْيِم  ْلُ َز َبَنِن:  لثَ ِة بالتَّْ ِةذ

 .(3)رواه المم ي ((لمُهْمذ وَهْي َبْيِم  ْلِعَنِب بالزَِّبيِبذ َوَهْي ُكل  مَثةإ ِبَبْةِصِ 

هنه  ه املزاورة، وي يمّرا إال يف  ميّة الرشل، فه ا  : أّن الريب وجه االسهههههههتدالل منه
 .(4)يدّل  به  صيا ال مية حلتمم

 ه رسككمجل هللا   ه زيد وه ًثوت  -رضككي هللا  رهما–ما رواه  بد هللا وه  مم   -2
  :طمِب أْو           ))يف الرهي  ه املزاورككككة بالةُّ يَِّن  ِلكم ِ   َبْيِم  ْلَعِة ْعَد َي نَُّ  َرخََّص َب أ

 .(5)رواه مسبم ((بالتَّْ ِةذ ولمْم ُيَةخ ْص ِ   غمْيِة َيِلكم

                                 
 .373 /5وما و دها، إكمال ا كمال  395 /4ا ظم: املههم ( 1)

 .122 /2، مغ  احملتاج 264 /6ا ظم: احلاوي ( 2)

. 245 /5(، 1303جام  المم ي، البيمجع، حب مره )ي   ما جا  يف ال مااي والمرصكككككككككة يف ذلك(، )( 3)
لمججه. وصككككككككّححه األلباين يف صككككككككحيخ المم ي وقال: ه ا حديت حسككككككككه صككككككككحيخ، نميب مه ه ا ا

(1303 ،)2/ 54. 

 .75 /12، الشمح الكبري أليب الهمج اوه قدامة 129 /6ا ظم: املغ  ( 4)

. وه ا جز  424 /10(، 3855صكحيخ مسكبم، البيمجع، حب حتممي وي  المطب حلتمم إال يف ال مااي، )( 5)
–يري، كما صككككككمّح و لك ها ة مه أهل ال بم مه حديت طمجيل. و ) أو( يف احلديت لبشككككككك ال لبتش

ت  به أن  -رمحهم هللا فيت ني يف ال مية أن يكمجن ال مجض متما ال رطبا؛ ألن األحابيت األرمى  صكككككككككككككككّ
= 



 ارات الفقهّية لإلمام أبي العّباس القرطبّي في غير العباداتاالختي

 319 

ا  روى أن الريب  -رضككككي هللا  رهما–ه ًثوت : أّن زيد ووجه االسهههتدالل منه ي يمرّ 
 يف نري ال مية حلمطب أو حلتمم.

أن األصكككككككل حتممي املزاورة، وإمنا جاز يف الرشل لبرا، فيكمجن  صكككككككيصكككككككا، ويبقه ما  -3
 .(1) دا الرشل  به األصل وهمج التحممي

 :الترجيح
 ك ملا  يت:، همج القمجل الثالت، وذل-وال بم  رد هللا ت اىل-ال ي يمّجخ 

 ه املزاورة، وجمّجز يف التمم راصة، فالت دية  أوال: صحة أبلتهم وقمجهتا، فإذا هنه الريب 
 هرا قد تنّبي إىل إورال حكم الرهي ال ام. 
ال يصكخ لمججهني: أحدمها: أّن نريها ال يسكاويها يف ))ًث يا: أن القياس يف ه ا  به التمم 
مجن الّمرصككككككككككة يف األصككككككككككل ألهل املديرة، وإمنا كا ت كثمب االقتياا هبا، وسككككككككككهمجلة رمصككككككككككها، وك

حاجتهم إىل المطب بون نريه. الثاين: أن القياس ال ي مل وه إذا رالف  صككا، وقياسككهم االف 
 ه   صمجصا نري تصمجصة، وإمنا جيمجز التشصيا حلقياس  به احملّل املشصمجص، وهني الريب 

 .(2)((ك لك سائم الثماروي  ال رب حلزويب ي يدربه  صيا فيقاس  بيه، و 
ج بمجا اليبس واالبرار  بة اجلمجاز، حىت ي جيمجّ زوا ال مية يف  -رمحهم هللا-ًثلثا: أن املالكية 
، وه ا إورال لبّرّا املرقمجل حمل ىن امل قمجل، وهمج نري جائز وال سائ . (3)المطب إذا كان ال يتمم

 وهللا ت اىل أ بم.
مه سككككككككبب لالحلاق يدف ه ما سككككككككبق ذكمه مه  -هم هللارمح–ًثلثا: أّن ما ذكمه الشككككككككاف ية 

الهكارق ويرهمكا، مثّ إّن الت بيكل الك ي ذكموه مه اشككككككككككككككماكهمكا يف اخلمص ليس يف هك ا البكاب إال 
، فال يبتهت إليه. وال بم  رد هللا ت اىل.  وصًها طمبايا

                                 
 /6، طمح التثميب 430 /10، شكككككمح الرمجوي  به صكككككحيخ مسكككككبم 126 /6ال مجض متم. ا ظم: املغ  

120. 

 .129 /6ا ظم: املغ  ( 1)

 .املصدر الساوق( 2)

 .632 /2،  قد اجلمجاهم الثميرة 269 /4ا ظم: املدو ة ( 3)
= 
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 املسألة الثالثة: فسخ العرية يف مخسة أوسق
ية فيما بون مخسكككككككككككة أوسكككككككككككق، وأهنا ال جتمجز يف أكثم مه ال رالف وني القائبني جبمجاز ال م 

، وارتبهمجا يف جمجازها يف مخسكككة أوسكككق، وإذا وق ت فيها هل يهسكككخ أو ال  به (1)مخسكككة أوسكككق
 قمجلني:

ِخ ال قد، وه ا قمجل  رد القول األول : أهنا ال جتمجز يف مخسة أوسق، وإذا وق ت فيها ف س 
 .-رمحهم هللا– (5)، وهمج ارتيار القمطيب(4)بة، واحلراو(3)، وم هب الشاف ية(2)املالكية

، وهمج (6): أن ال مية تصخ يف مخسة أوسق، وه ا همج املشهمجر  رد املالكيةالقول الثاني
 .-رمحهم هللا– (8)، واحلراوبة(7)قمجل  رد الشاف ية

: يمج  سككككككككبب اخلالف يف ه ا إىل شككككككككّك الماوي يف املقدار ال ي وق  فيه سبببب الخالف
 .(9)المريا

 :األدلة
 : أدلة أصحاب القول األول

                                 
 .121 /6ا ظم الترظري  رد اوه قدامة يف املغ  ( 1)

 .731 /2،  قد اجلمجاهم الثميرة 168 /6، املرتقه 199 /6ا ظم: الرمجابر والزايباا ( 2)

 .215 /4، الرجم المجهاج 563 /3، روضة الرالبني 402 /3ا ظم: الته يب لببغمجي ( 3)

 .30 /5، ا  صاف 304 /6، الهموع 65 /12ا ظم: الشمح الكبري أليب الهمج ( 4)

 وما و دها. 396 /4ا ظم: املههم ( 5)

 .457 /6، ممجاهب اجلبيل 150 /2، التهمي  267 /4ا ظم: املدو ة ( 6)

 .563 /3، روضة الرالبني 401 /3، الته يب لببغمجي 335ا ظم: التبشيا الوه القاص ص ( 7)

 .30 /5، ا  صاف 304 /6، الهموع 65، 12ا ظم: الشمح الكبري أليب الهمج ( 8)

 /3، شككككككككككككككمح الزرقككاين  به املمجطكك، 732 /2،  قككد اجلمجاهم الثميرككة 401 /3ا ظم: التهكك يككب لببغمجي ( 9)
وي ))، وقد سككككككبق ويان أن الشككككككك وق  مه بواب شككككككيخ ا مام مالك يف ه ه المواية. قال الباجي: 312
 .168 /6. املرتقه (( ا احلديِت مه طميٍق صحيٍخ أحدا نري ه  يِكْمو  ه

= 
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َرخََّص ِ   َبْيِم  ْلَعَة َيا ِ   َخْ سَََِن أْوسََُقإذ  )):  أن الريب  ما رواه أومج هميمب  -1

 .(1)متهق  بيه ((أْو ُدوِن َخْ َسِن أْوُسقإ

: أّن المّاوي شكَّ يف اخلمسة، واألصل حتممي املزاورة، فمججب أن يثبت وجه االستدالل منه
مبا تك يك قّ ِه مره بون ما ي يك تِكيِكقَّْه مره، وال ي تك يك قّ ِه مره همج ما بون مخسككككككككككة أوسككككككككككق، التشصككككككككككيا 

 .(2)واخلمسة مشكمجنا فيها، فال يق  هبا  صيا له   اّم ًثوت
فاليقني واق  فيما بون مخسكككككككككة أوسكككككككككق وال  )): -رمحه هللا–قال ا مام أومج حممد اوه حزم 
، فهمج تصككمجص فيما ح مّ م مه وي ، ولمج شكككٍّ   الثمم حلتمم، وال جيمجز أن يباح م تِكيِكقَّه  احلمام وشكككٍّ

أحح ذلك يف مخسككككككككة أوسككككككككق، حلهظه هللا ت اىل حىت يبب  إليرا مبيَّرا وتقمجم وه  أّن رسككككككككمجل هللا 
قّ  يف مخسكككككة أوسكككككق، لكه فيما  احلّجة، فبم يه ل هللا ت اىل ذلك، ف،يقّرا أ ه ي يبحه  بيُّه 

 .(3)((بوهنا ويقني
أن ال مية ررصكككككةا و ر ِيْت  به رالف الّرّا والقياس يقيرا فيما بون مخسكككككة أوسكككككق،  -2

 .(4)واخلمسة مشكمجنا فيها، فال تثبت إححتها م  الشكّ 

أّن اخلمسكككككككككككة األوسكككككككككككق همج أّول مقابيم املال الكثري، ال ي جتب فيه الزكاب مه ه ا  -3
الهقري، وهمج ال ي ال الرمجع، ويكمجن مالكه مه األنريا  ال يه جتب  بيهم ممجاسككككككككككاب 

 .(5) صاب له، فقصم املمفق  به مه همج مه  مجع الهقما  مراسب لتصمُّف الشمع

 
 

 : أدلة أصحاب القول الثاني

                                 
 سبق  مجيه يف املس،لة األوىل مه ه ا املربب.( 1)

 .121 /6وما و دها، املغ   168 /6، املرتقه لبباجي 402 /3ا ظم: الته يب لببغمجي ( 2)

 وما و دها. 234 /9احملبه ( 3)

 .65 /12ج اوه قدامة ، الشمح الكبري أليب الهم 121 /6املغ  ( 4)

 وما و دها. وذكم أيضا وجمجه االستدالل الساوقة  بيها. 396 /4املههم ( 5)
= 
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َرخََّص ِ   َبْيِم  ْلَعَة َيا ِ   َخْ سَََِن أْوسََُقإذ  )):  أن الريب  ما رواه أومج هميمب  -1

 .(1)متهق  بيه ((أْو دوِن َخْ َسِن أْوُسقإ

رّرا يف ال مية، وه ا يتراول اخلمسكككككككة األوسكككككككق وما  : أّن الريب سهههههتدالل منهوجه اال
زاب، إال أّن الدليل قد بّل  به أ ه ال يصككككككّخ فيما زاب  به مخسككككككة أوسككككككق، فبقي اخلمسككككككة  به 

 .(2) ممجم اخلرب
: أّن احلدوب وضككككككككككككك ت لتبيني احملدوب ومتييزه مه نريه، فيجب أن يكمجن من املعقول -2

ويت بق حأللهاظ اليت ال اشككككككمان فيها، وإال ي يق  التحديد هبا، وما  يف ناية البيان،
بون مخسة أوسق له  مشمن ال اتا مبقدار ما، فال جيمجز أن يكمجن حداا وني ما 
ة مبقدار ما، فكا ت أوىل أبن تكمجن  جيمجز وما ال جيمجز، وأما مخسككككة أوسككككق فمشتصككككّ

 .(3)حداا

 :الترجيح
 همج القمجل األول، وذلك ملا  يت: -وهللا ت اىل أ بم-وال ي تمّجخ  يف املس،لة 

 به ذلك، فقد صكككككّخ  ره أ ه  -رضكككككي هللا  رهما–: باللة ما رواه جاوم وه  بد هللا أوال
سول  هلل  ))قال:  ْصَحاِب  ْلَعَة َيا أْن َيِبيُعوَ ا ِبِ ثِل   َنَهى ر َهِي  ْلُ َحا م مِن و ْلُ َز َبَنِنذ وأمِيَن ِلأم

 .(4)أرمجه ا مام أمحد ونريه ((ثمَّ  ال:  ْلَوْسُق و ْلَوْسقمْيِي و لث ماثِن و ْلأمْرَبَعِن َخْةِصَهاذ

                                 
 سبق  مجيه يف املس،لة األوىل مه ه ا املربب.( 1)

 .121 /6، وا ظم: املغ  211 /5البيان لب مماين ( 2)

 .169 /6املرتقه ( 3)

 /5سككككككككككككككره الكربى، حب ما جيمجز مه ال مااي، (، والبيهقي يف ال14868، ومقم: )155 /23املسككككككككككككككرد ( 4)
رواه أومج ي به، وفيه اوه إسكككككككككككحاق، وهمج  قة، ولكره  )): 103 /4. قال اهليثمي يف جمم  الزوائد 311

. قبت: فاته أن ا مام أمحد أرمجه، وأن اوه إسكككككككككحاق صكككككككككمّح ((مدّلس، ووقية رجاله رجال الصكككككككككحيخ
لشككيخ األرهبوط يف ت بيقه  به املسككرد. وأما ما ذكم حلتحديت يف روايته. ول لك فقد حسككه إسككرابه ا

ال رالف  ه مالك والشككككككككككككككاف ي ومه اتب هما يف جمجاز ال مااي يف )) :أ ه 336 /2أومج  مم يف التمهيد 
أكثم مه أرو ة أوسق إذا كا ت بون مخسة أوسق، حلديت باوب وه احلصني امل كمجر يف ه ا الباب، وي 
= 
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 وه ا مما ينكّ د  دم جمجاز ال مية يف اخلمسة، إن ي يكه  صاا يف ذلك.
: أّن األصككل ال اّم همج حتممي املزاورة، وال مية ممّرا فيها، والّمرصككة ال تثبت حلشككّك؛ اثنيا
 .(1) ك    ال يزول ابلش  ألن  اليق

: أن ه ا القمجل مت،يّد حالحتياط يف الّديه، وجتّرب الشككككككبهاا، ومه اتقه الشككككككبهاا اثلثا
 فقد استربأ لديره و مضه.

 املسألة الرابعة: شراء التمر املخروص نقدا من املعري
 ردهم  وذلك أّن أصككل املسكك،لة -رمحهم هللا-ه ه املسكك،لة ت ترب متهّم ة  به قمجل املالكية 

 أّن ال مية ررصة راصة ال جيمجز لغري امل مي شمابها ،كما سبق يف ت ميههم لب مية.
و به ه ا: فإّن امل مي إذا اشككككمى الثمم مه امل مى له حلتمم جاز اتهاقا يف امل هب، وأما 

 إذا اشماها حلرقد وال موض فهل جيمجز ذلك أوال؟
 . (3)، وارتاره القمطيب رمحه هللا(2)هفاملشهمجر يف امل هب أّن ذلك جائز لبم مي ونري 

 واستدلمجا  به ذلك:
أّن املرهي  ره همج املزاورة، وهي وي  الثمم حلتمم، واسكككككككتث  مرها وي  ال مية، وأما وي  الثمم 

 حلرقد وال موض فبم يدرل يف الرهي أصال، فمر ه ممرمجع.

                                 
. فه ا ال يضككككككّم احلديت إذا كان ((أوسككككككق، أو ي يثبت  ردهم وهللا أ بمي مفمجا حديت جاوم يف األرو ة 

 صحيحا، فاحلديت حجة ورهسه، وحجة  به كّل مه رالهه. وهللا أ بم.

وهب ه القا دب رب ا مام املزين  به شيشه ا مام الشاف ي، يف قمجله و دم فسخ ال مية يف مخسة أوسق، ( 1)
تقميم ذلك أ ه امل هب  ردهم، وهب ه القا دب رّجخ اوه رشككد اجلد وتب ه  بيه جّل الشككاف ية كما سككبق 

 /2، املقدماا املمهداا 116، تتصككككككككككككككم املزين ص 112 /4 دم اجلمجاز يف اخلمسكككككككككككككككة. ا ظم: األم 
531. 

. وهرككان 456 /6، التككاج وا كبيككل 367، جككام  األمهككاا ص 732 /2ا ظم:  قككد اجلمجاهم الثميرككة ( 2)
 جيمجز له إال حلتمم فق  قصكككككما لبمرصكككككة يف حمبها أل ه  مجب يف اهلبة، وهمج مرهي رواية يف امل هب أب ه ال

 .168 /2، شمح زروق  به المسالة 59 /7، مراهج التحصيل 397 /4 ره.ا ظم: املههم 

 ما و دها. 396 /4ا ظم: املههم ( 3)
= 
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جمجاز ال مية يف مخسككة السككاوق يف  يف شككمح حديت أيب هميمب  -رمحه هللا–قال القمطيب 
وقد بّل ه ا احلديت  به قصككككم المرصككككة  به ه ا القدر فال  ))أوسككككق أو بون مخسككككة أوسككككق: 

يزاب  بيه. لكه ه ا إمنا شكككككككككككككمط يف وي ها مه م ْ ميها خبمصكككككككككككككها كما تقّدم، وأما مه نريه أو مره 
وروي  ره أ ه  حل ني أو حل موض فجائزا مربًقا مه نري تقديم. ه ا همج املشكككككككككهمجر  ه امل هب.

ال جيمجز شمابها لبم مي إال حخلمص راصة ال وغريه؛ أل ه مه حب ال مجب يف اهلبة، وحمّل المرصة 
اخلمص فيقصم  بيه...وز م و ضهم أّن ذلك جا  يف احلديت، وي أقف  بيه يف شيٍ  مه كتب 

ٍك ت ا وي احلديت م  طمجل حبثي  ره، ومثل ه ا الشكككككمط ال يثبت إال حلسكككككم ، فك،ّن  رد مال
 . (1)((يببغرا! وهللا ت اىل أ بم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 املصدر الساوق.( 1)
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 املبحث اخلامس: السلم، والرهن يف البيع .
 وفيه مثانية مطالب:
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 املطلب األول: السلم يف احليوان
 .(1)السبم همج وي  ممجصمجٍف يف ال مة

هقمجا ك لك  به يف جمجاز السككككككككككبم يف اجلمبة، وات –رمحهم هللا –ال رالف وني أهل ال بم 
قال: قد ِم الريب  -رضكككي هللا  رهما–؛ حلديت اوه  باس (2)جمجاز السكككبم يف املكيالا واملمجزوها

  :َرْي أمسََْ مَف ِ   شََْ ء   مِف  كمْيلإ ))املديرة، وهم يسكككككككبهمجن يف الثمار السكككككككرة والسكككككككرتني، فقال

 .(3)يهمتهق  ب ((َرْعُ ومإذ َوَوْزنإ َرْعُ ومإذ إلمى أمَجلإ َرْعُ ومإ
 -رمحهم هللا–ومه امل بمجم أّن احليمجان ليس مبكيككل وال ممجزون، ولكك لككك ارتبف أهككل ال بم 

يف جمجاز السككككككبم يف احليمجان، ف هب ههمجر أهل ال بم إىل جمجاز السككككككبم يف احليمجان، وهمج م هب 
 .-رمحهم هللا– (7)، وارتيار القمطيب(6)، واحلراوبة(5)، والشاف ية(4)املالكية

يف  ال ة فصككككككككككمجل، أحدها: جمجاز السككككككككككبم فيه، والثاين: كمج ه مما يضككككككككككب    والكالم معهم
 حلصهة، والثالت: كمج ه يثبت يف ال مة.

                                 
 .2/135ا ظم: املرهاج لبرمجوي م  مغ  احملتاج ( 1)

، وحكه اوه القران ا هاع أيضكككككا يف ا قراع يف مسكككككائل ا هاع 134ظم: ا هاع الوه املر ر ص ا ( 2)
. وزاب امل ككدوباا فيمككا أه   بيككه، وهمج حمككّل  ظم؛ فككإن الظككاهميككة اككالهمجن فيهككا. ا ظم: 237 /2 /2

 .24 /10احملبه 

، ومسبم يف املساقاب، حب 541 /4(، 2240أرمجه البشاري يف السبم، حب السبم يف وزن م بمجم، )( 3)
 . والبه  لببشاري.43 /11(، 4095السبم، )

 .291، القمجا ني الهقهية ص 134 /2، التهمي  10 /4ا ظم: املدو ة الكربى ( 4)

 .144 /2، مغ  احملتاج 18 /4، روضة الرالبني 145ا ظم: التربيه ص ( 5)

 .103، زاب املستقر  ص 85 /5اف ، ا  ص929 /3مسائل ا مام أمحد ومواية  بد هللا  (6)

رمحهم –. املشالهمجن يف ه ه املسككك،لة هم احلرهية، واألوزا ي، والثمجري، والظاهمية 515 /4ا ظم: املههم ( 7)
. و مككككدب احلرهيككككة أن 24 /10، احملبه 502 /4، تبيني احلقككككائق 76 /7. ا ظم: فتخ القككككديم -هللا

سككتدالل لبجمهمجر كبها لمّب شككبهاا احلرهية، وأما أهل احليمجان ال يضككب  حلصككهة، وما  يت مه طمق اال
 الظاهم ف مدهتم حديت اوه  باس، فاحليمجان ليس مبكيل وال ممجزون. وهللا ت اىل أ بم.

= 
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 از السبم يف احليمجان، ومه األبلة  به ذلك:جو أما 

أمَرَةُه أمْن ُيَجه َز  أّن َرسََََوَل  هلل )) -رضككككككككككككككي هللا  رهما– ه  بد هللا وه  ممو  -1

ُلذ  أَرَةه أْن َيْأُخَذ ِ   ِ  ماِص  لصَََََّد مِنذ  كاَن َيْأُخُذ  ْلَبِعرَي َجْيشًَََاذ  مَنِفَدِت  ْلِهِب

 .(1)رواه أومج باوب ((ِباْلَبِعرَيْيِي إلمى إِبِل  لصََّد مِن

: أّن ه ا ِسِبما وليس قمضا لدرمجل التهاضل فيه، وال جيمجز قمض جّم وجه االستدالل منه
 .(2)مره ة، فبم يبق إال أ ه ِسِبما 

 .(3): أّن الّسبم يف احليمجان يصّخ، كما يصّخ قمضهلاملعقو  -2

 ، فهي إ باا أّن احليمجان مما يضب  حلصهة، ومه احلّجة  به ذلك:وأما املقامة الثانية 
، فبمجال أهنا مضكككككككبمجطة ي يكه فيها (4)أّن هللا ت اىل ذكم قصكككككككة البقمب يف سكككككككمجرب البقمب -1

 .(5)ويان
ال ُتباِشُة  ملمْةأُة  ملمْةأةم  مَتْنَعُتها )): الريب قال: قال  ما رواه  بد هللا وه مس مجب  -2

 .(6)أرمجه البشاري ((لَزْوِجها كأنَُّ  َيْنُظُة إليها

ك  ذا : أّن حصكككككم الشكككككي  حلصكككككهاا يقمجم مقام الرظم، وينر  مره صكككككحة وجه التمسهههه 
 .(7)السبم يف احليمجان

                                 
 سبق  مجيه يف املربب السابس مه املبحت الثاين يف ه ا الهصل.( 1)

 .399 /5، البيان 18 /7، احلاوي 569 /2ا ظم: ا شماف لبقاضي  بد المجهاب ( 2)

 .297 /6، املرتقه لبباجي 22 /2ا ظم: املقدماا املمهداا ( 3)

 (.71-67اشايا: )( 4)

 .19 /7ا ظم: احلاوي ( 5)

 .419 /9(، 5240صحيخ البشاري، الركاح، حب ال تباشم املمأب املمأب فتر تها لزوجها، )( 6)

 .38 /2إرشاب الهقيه ( 7)
= 



 ارات الفقهّية لإلمام أبي العّباس القرطبّي في غير العباداتاالختي

 328 

أرح ا، و به  اقبة اخلر، : وهمج أّن الّدية تثبت  به القاتل  مًدا يف ال مة املعقول -3
، وه ا بليل  به أّن (1)أمخاسككككككا، حىت لمج أته هبا  به رالف الصككككككهة ي يبزم قبمجهلا

 احليمجان ميكه ضبره حلصهة.

 ، فهي إمكان  بمجا احليمجان يف ال مة، ويدّل  به ذلك:وأما املقامة الثالثة
ت  بيه اسكككتسكككبف مه رجل وكما، فقدم : أّن رسكككمجل هللا  (2)حديت أيب راف  -1

إول مه إول الصدقة، ف،مم أح راف  أن يقضي المجل وكمه، فمج  إليه فقال: ي أجد 
َََاًء)): فيها إال ريارا رح يا، فقال  َََُنُهْم  مضَ ٍْسَ  ((أْهِعِ  إيَّاُه؛ إنَّ ِخَياَر  لنَّاِس أ

 .(3)رواه مسبم

 فيه القمض : أّن ه ا يدّل  به  بمجا احليمجان قمضكككككا، وكّل ما صكككككخّ وجه االسههههتدالل منه
 .(4)صّخ فيه السبم

 .(5): أّن كّل ما  بت يف ال مة صداقا  بت يف السبم كالثيابمن املعقول -2

 
 املطلب الثاين: أتخري رأس املال عن نلس العقد

أن مه شككككككموط السككككككبم أن يكمجن رأس املال  قدا،  -رمحهم هللا-ال رالف وني أهل ال بم 
 الكال  حلكال  املرهي  ره إها ا.وال جيمجز أن يكمجن  سيئة؛ أل ه يدرل يف 

وارتبهمجا هل مه شككككككككمط رأس املال التسككككككككبيم يف جمبس ال قد، أو ال يضككككككككّم الت،رري  ره يف 
 اليمجم واليمجمني والثال ة  به قمجلني:

                                 
 .وتصّمف يسري 569 /2ا شماف لبقاضي ( 1)

همج ظهري وه راف  وه  دي وه زيد وه جشم األ صاري، األوسي. شهد ال قبة الثا ية، وودرًا، وقيل: ي يشهدها، وشهد  (2)
  .3/454، ا صاوة 2/486أحدا وما و دها. ا ظم: أسد الغاوة 

 .37 /11(، 4084صحيخ مسبم، املساقاب، حب مه استسبف شيئا فقضه رريا مره...)( 3)

 .39 /11وي  به صحيخ مسبم شمح الرمج ( 4)

 .389 /6، املغ  18 /7، احلاوي 569 /2ا ظم: ا شماف لبقاضي ( 5)
= 
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: جيمجز أترري رأس مال السبم  ه جمبس ال قد اليمجم واليمجمني والثال ة، و به القول األول
 .-رمحهم هللا– (2)القمطيب ، و صمه(1)ه ا م هب املالكية

، (3): ال جيمجز أترري رأس املككككككال  ه افبس، وهكككككك ا مكككككك هككككككب احلرهيككككككةالقول الثبباني
 .-رمحهم هللا– (5)، واحلراوبة(4)الشاف ية

 .(6): هل ما قارب الشي   ر  حكمه أو ال؟سبب الخالف
 : األدلة

 :أصحاب القول األول تعليل 
الثال ة ال يهسككككككد ال قد، أل ه يف حكم القميب، أن الت،رري حلشككككككمط اليمجم واليمجمني و  -1

ودليل أّن الثال ة مسككككككككككككككتثراب مه احملمَّم يف اهلجمب واملهاجمب ح قامة مبكة  ال ة أايم، 
 .(7)ومر  ا حداب لغري ذاا الزوج

أ ه  قد م اوضككككككة ال امج وت،رريه  ه أْن يكمجن سككككككبما، ف،شككككككبه الت،رري لبتشككككككانل  -2
 .(8)حلقبض

                                 
 .195 /3، الشمح الكبري م  حاشية الدسمجقي 1734 /3، وداية افتهد 26 /2ا ظم: املقدماا املمهداا ( 1)

 وما و دها. 516 /4ا ظم: املههم ( 2)

 .211 /1، البباب م  الكتاب 4/514ائق ، تبيني احلق97 /7ا ظم: فتخ القديم ( 3)

 .134 /2، مغ  احملتاج 433 /5، البيان لب مماين 188 /4ا ظم: األم ( 4)

، ا  صككاف 451 /2، شككمح الزركشككي  به تتصككم اخلمقي 277 /12ا ظم: الشككمح الكبري أليب الهمج ( 5)
 .750 /2قد اجلمجاهم الثميرة ،  135 /2وه ا قمجل البغدابيني مه املالكية، ا ظم: التهمي   .104 /5

وما و دها، وزاب اوه شاس سببا  رم:  70، إيضاح املسالك ص 750 /2ا ظم:  قد اجلمجاهم الثميرة ( 6)
وهمج ا تبار ما يسمه بيرا وديه، وما ال يسمه و لك. قبت: ويظهم   أ ه راج  إىل األول؛ فإن ما ي 

يف هل يصككككدق الديه حلديه يف املدب امل كمجرب أو ال؟ يقارب همج مه الديه حلديه اتهاقا، وإمنا اخلالف 
 وهللا أ بم.

 .230 /5ا ظم: ال رريب ( 7)

 .568 /2ا شماف لبقاضي ( 8)
= 
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 ال ة أايم جائز يف السبم؛ ألّن الت،رري ليس مبمرمجع يف ال مجض، وإمنا  أّن الت،رري إىل -3
همج ممرمجع يف م ىن يف ال قد؛ لئال يكمجن مه الكال  حلكال ، واملسبم فيه مه شمطه 
بم وت،رري القبض  ه  الت،جيل، والثمه مه شكككككككككمطه الت جيل، فكما ال يصكككككككككّخ السكككككككككّ

و لك حكم الكال ، فك لك الثمه  افبس، وال وت،رريه اليمجم واليمجمني، وال يكمجن
ال ي مه شككككككككككككمطه الت جيل ال يهسككككككككككككده الت،رري  ه جمبس ال قد، وال وت،رريه اليمجم 

 .(1)واليمجمني، وال يدرل ذلك يف حكم الكال 

أن حب السكككككبم اتبف  ه حب الصكككككمف أبرّا أوصكككككافهما، فباب الصكككككمف ضكككككيّ قا،  -4
ائب امل امالا  بيه أكثم، ول كثما فيه الت ّبداا والشككموط، خبالف السككبم، فإن شككمج 

إّن الّسبم  به الرقيض مه الصمف، فمقصمجب الشمع يف الصمف املراجزب، واملقصمجب يف 
 .(2)السبم التمجسُّ  حلت،رري، فال حتمل فموع أحدمها  به اشرم

 :أدلة أصحاب القول الثاني
يف  املديرة، وهم يسبهمجن قال: قدم الريب  -رضي هللا  رهما–حديت اوه  باس  -1

َرْي أمسََْ مَف ِ   شََْ ء   مِف  كمْيلإ َرْعُ ومإذ َوَوْزنإ   ))الثمار السككككككككككرة والسككككككككككرتني، فقال: 

 .(3)متهق  بيه ((َرْعُ ومإذ إلمى أمَجلإ َرْعُ ومإ

إمنا قال: فبي  ، و ي يقل: ليباي ، وال ي ري وال  )): -رمحه هللا–قال ا مام الشككككككككككككككاف ي 
 .(4)((سبَّهه قبل أن يهارق مه سّبهه يق  اسم التسبيف فيه حىت ي ريه ما

: وهمج أ ه  قد م اوضكككككة ال جيمجز فيه شكككككمط أترري ال مجض املربق، فال جيمجز املعقول -2
 .(5)التهّمق فيه قبل القبض كالّصمف

                                 
 .   310 /6املرتقه ( 1)

. وكّل ه ا ذكمه القمطيب ربا  به مه قاس وني الصمف والسبم يف وجمجب قبض 517 /4ا ظم: املههم ( 2)
 رأس مال السبم يف افبس.

 سبق  مجيه يف املربب األول مه ه ا املبحت. (3)

 .188 /4األم ( 4)

 .408 /6املغ  ( 5)



 ارات الفقهّية لإلمام أبي العّباس القرطبّي في غير العباداتاالختي

 331 

 :الترجيح
 ال ي يظهم   وهللا أ بم يف ه ه املس،لة همج القمجل الثاين، ملا  يت:

ْس مَف  )): : أّن قمجل الريب أوال شْ ء   ِف  كمْيلإ َرْعُ ومإذ َوَوْزنإ َرْعُ ومإذ إلمى أمَجلإ  َرْي أ    ِ

. بليلا  به أن الثمه م ّجل، والظاهم يف الت جيل أن يكمجن يف ممجضكككككككككككككك  ال قد، وأما ((َرْعُ ومإ
 الت،رري  ه ذلك فيحتاج إىل بليل.

همج مرهي  ره. : أّن رأس املال إذا ي يسككككككككككككككبَّم يف افبس كان مه وي  الّديه حلّديه، و اثنيا
والكك ي وككه أقمجل: إ ككه ال جيمجز فيككه إال ت جيككل الرقككد، وإال  )): -رمحككه هللا–قككال احلككاف  أومج  مم 

 .(1)((بربه الكال  حلكال ، وهمج قمجل أكثم أهل الهقه
بم ممّرا فيه، إذ همج يف األصككككل مه وي  ما ليس  رد ا  سككككان، وإذا  بت  اثلثا: أن السككككّ

حتمميه، ولكّه الشكككككككككككارع رّرا فيه، وأرمجه مه هبة ما حّمم ه ا: فإّن األصكككككككككككل كان يقتضكككككككككككي 
 لبحاجة، وال يربغي التمجّس  يف المرا لئاّل ينّبي إىل المجقمجع يف األصل ال ام احملّمم.

: أن جتمجيز التكك،رري لبثال ككة األايم حتككديككد، والتحككديككداا بائمككا حتتككاج إىل  قككل، إذ ال رابعا
 مجن فيه  قال، فا  ماض  ه مثبه يكمجن  دال. جمال فيها لب قل، وإذ ي ي كم املشاله

 
 املطلب الثالث: السلم ابملع ن جزافا

بم ال ي يسككككككككككّبم ال وّد مه م مفة مقداره، لئال ينّبي إىل الغمر. وم مفة  رأس املال يف السككككككككككّ
مقدار الشكي  يكمجن حلكيل يف املكيالا، والمجزن يف املمجزوها، وال ّد يف امل دوباا، وال رع يف 

 رو ككاا... وقككد يكمجن ال بم حملقككدار ححلزر والتشمني، وذلككك يف وي  املكيالا واملمجزوها املكك
 .(2)جزافا، وهمج جائز يف البي  وله شموط وضمجاو  تنر  مه حب البي  اجلزاف

                                 
 .337الكايف له ص ( 1)

ال يبككاع جزافككا إال مككا يكككال أو يمجزن، فال أبس وبي ككه جزافككا إال يف )): -رمحككه هللا–قككال ا مككام مككالككك ( 2)
مه الدقيق والثياب جزافا، وما  مف كيبه الده ري والدراهم، والهبمجس، وكبار احليتان، وال يباع ما كثم 

. الرمجابر ((أو وز كه فال يبككاع جزافكا، فكإن ح كه جزافكا وهمج ي بم كيبككه فكاملبتككاع حخليككار يف رّبه أو حبسكككككككككككككككه
= 
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 فإذا كان رأس مال السبم م يّرا مشاِهًدا، فهل جيمجز السبم وه جزافا مه نري كيل وال وزن؟
 يف ذلك  به قمجلني: -م هللارمحه–ارتبف الهقها  

، وهمج (2)، والشكككككككككككاف ية(1): جيمجز السكككككككككككبم حمل نيَّ جزافا، وه ا م هب املالكيةالقول األول
 .-رمحهم هللا– (4)، وصّححه القمطيب(3)وجه  رد احلراوبة

، وم هب (5): ال جيمجز السككككككككككككككبم حمل نّي جزافا، وهمج قمجل ا مام أيب حريهةالقول الثاني 
 .-هم هللارمح– (6)احلراوبة

 :األدلة
 : أصحاب القول األول تعليل

أه مجا  به أّن وي  الصربب حلصربب مه الر ام إذا كاه مه  -رمحهم هللا–أّن ال بما   -1
 .(8)، وه ا وي  فيجمجز فيه اجلزاف كبيمجع األ يان(7)صرهني جائز

 .(9)أّن التقديم يف اجلزاف كالتحقيق، فيستمجي يف جمجاز ذلك رأس مال السبم ونريه -2

 .(10)أن املقصمجب حيصل ح شارب، فال يشمط إ الم قدره كما يف الثمه واألجمب -3

 :أصحاب القول الثاني تعليل

                                 
 . فهيه حبت قّيم.6/71، وا ظم ه ه املس،لة يف املغ  74 /6والزايباا 

 .64 /6مشي ، حاشية اخل480 /6، ممجاهب اجلبيل 229 /5ا ظم: ال رريب ( 1)

 .136 /2، مغ  احملتاج 5 /4، روضة الرالبني 405 /4ا ظم: ال زيز ( 2)

 .412 /6، ومال إليه اوه قدامة يف املغ  106 /5، ا  صاف 163 /3ا ظم: الكايف الوه قدامة ( 3)

 . 515 /4ا ظم: املههم ( 4)

 .210 /1، البباب 510 /4تبيني احلقائق ، 91 /7ورالهه صاحباه فقاال وقمجل األولني، ا ظم: فتخ القديم ( 5)

 .106 /5، ا  صاف 452 /2، شمح الزركشي 411 /6ا ظم: املغ  ( 6)

 .71 /6، و ره  قل اوه قدامة يف املغ  133ا ظم: ا هاع الوه املر ر ص ( 7)

 .412 /6ا ظم: املغ  ( 8)

 .515 /4املههم ( 9)

 . 510 /4حلقائق ، تبيني ا435 /5ا ظم: البيان لب مماين ( 10)
= 
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بم ال جيمجز أن يكمجن جزافا؛ أل ه أحد ال مجضككني يف السككبم، فبم  -1 أّن رأس املال يف السككّ
 .(1)جيز أن يكمجن جزافا وال نري م بمجمة الصهة كال مجض اشرم وهمج املسبم فيه

 : أبّن ه ا قياس م  الهارق مه وجهني:ويناقش
بم، ي يشكككككككككككمط يف رأس املال كيال م بمجما، فيبقه  به  : أّن الريب األول  ملا ذكم السكككككككككككّ
 األصل.

، خبالف املسكككككبم فيه، فهمج يف ال مة، فال يصكككككّخ محل الثاين :  أّن رأس املال مشكككككاهد م نيَّ
 أحدمها  به اشرم.

ه يف احلال، وال تسكككككككككككبيم امل قمجب  بيه، وال ينمه أّن  قد السكككككككككككبم  قدا ال ميبك إمتام -2
 .(2)ا هساره، فمججب م مفة املسبم فيه لريّب ودله، كالقمض والشمكة

و قد ا جارب، وأ ه يرهسككخ وتبف ال ني املسككت،جمب، وال حيتاج م   ونُق َض هذا االسهتدالل
ثل همج ال ي يمّب فيهما، ، وأما القياس  به الشمكة والقمض، أّن امل(3)الت يني إىل م مفة األوصاف

 .(4)وهمج مت ّ ر يف اجلزاف، واملمبوب يف السبم نريه، وهمج مضبمجط حلصهة

 :الترجيح
همج القمجل األول، فاألصكككككككككل افم   بيه، همج صكككككككككحة  -وهللا أ بم–ال ي تمّجخ يف  ظمي 

ن يف ، مث إّن الشكككككككككككارع ي يشكككككككككككمط الكيل والمجز تنزيال للتقدير منزلة التحقيقوي  اجلزاف، وذلك 
 رأس املال، فجاز أن يكمجن مما جيمجز يف البي  واجلزاف مره. وال بم  رد هللا ت اىل.

 

                                 
 .435 /5البيان لب مماين ( 1)

 .511 /4، تبيني احلقائق 411 /6املغ  ( 2)

 /12. ووق  يف ط/ المكي : وال حيتاج م  اليقني، والتصككككككككككككككحيخ مه الشككككككككككككككمح الكبري 412 /6املغ  ( 3)
284. 

 وما و دها. 229 /5ا ظم: ال رريب ( 4)
= 
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 املطلب الرابع: السلم احلال  
، وذلك لداللة حديت اوه  باس (1)السبم املنّجل إىل أجٍل م بمجٍم، ِسِبما صحيخا حالتهاق

  مِف  كمْيلإ َرْعُ ومإذ َوَوْزنإ َرْي أْس مَف ِ   شْ ء   )):   به ذلك حيت قال:  -رضي هللا  رهما–

 . (2)((َرْعُ ومإذ إلمى أمَجلإ َرْعُ ومإ
، فهل همج صحيخ أو ال؟  وإذا كان السبم حاالا

ذهب ههمجر أهل ال بم إىل أّن السككككككككككبم ال يصككككككككككّخ حااّل، ول ال وّد مه أن يكمجن منّجال، 
 .-رمحهم هللا– (6)القمطيب ، وارتيار(5)، واحلراوبة(4)، واملالكية(3)و به ه ا م هب احلرهية

 :واستدلوا على  لك هدلة منها
ََْ مَف )):   به ذلك حيت قال:  -رضككككككككي هللا  رهما–حديت اوه  باس  -1 َرْي أس

 . (7)متهق  بيه ((ِ   شْ ء   مِف  كمْيلإ َرْعُ ومإذ َوَوْزنإ َرْعُ ومإذ إلمى أمَجلإ َرْعُ ومإ
ب ه مجِن، فقال هلم رسكككككككمجل هللا امل قال: ِقد ِم الّريب  وله  مسكككككككبم:  ره  ديرِة والرَّاس  ي سكككككككْ

 :((َرْي أمْس مَف  م ما ُيْسِ ُف إلَّا ِ   كمْيلإ َرْعُ ومإذ َوَوْزنإ َرْعُ ومإذ إلمى أمَجلإ َرْعُ ومإ)). 
 . (8)أمم حألجل، وأممه يقتضي المججمجب : أّن الريب وجه االستدالل منه

                                 
 .255 /5صاح ، ا ف134ا ظم: ا هاع الوه املر ر ص ( 1)

 سبق  مجيه يف املربب الثاين.( 2)

 .508 /4، تبيني احلقائق 86 /7، فتخ القديم 448 /4ا ظم: ودائ  الصرائ  ( 3)

 .69 /2، جمجاهم ا كبيل 26 /2، املقدماا املمهداا 337ا ظم: الكايف الوه  بد الرب ص ( 4)

، زاب املسككككتقر  ص 448 /2صككككم اخلمقي ، شككككمح الزركشككككي  به تت158 /3ا ظم: الكايف الوه قدامة ( 5)
103. 

فمأوا أن السككككبم جيمجز حاال،  -رمحهم هللا–. واملشالهمجن يف املسكككك،لة هم الشككككاف ية 516 /4ا ظم: املههم ( 6)
 /2، مغ  احملتكككاج 396 /5، البيكككان لب مماين 193 /4وكككل همج أجمجز ؛ لب كككده  ه الغمر. ا ظم: األم 

137. 

 ثاين وويرا هران أن ه ا له  البشاري.سبق  مجيه يف املربب ال( 7)

 .448 /2شمح الزركشي  به تتصم اخلمقي ( 8)
= 
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، وه ا احلديت حجة لشكككككككككككككاف ي: جيمجز السكككككككككككككبم احلالّ وقال ا )): -رمحه هللا–قال القمطيب 
ْسِ ُم إلَّا ِ   كمْيلإ َرْعُ وإمذ َوَوْزنإ َرْعُ ومإذ إلمى    ))  بيه، وال سّيما  به رواية مه رواه: َرْي أْس مَم  م ما ُي

ذ كمَدنْ ِه َسْيا لمرَ  ِمْيَب ْيَه  هلل  وُلسََََُى َرَهَن وك لك احلديت ال ي قال:، (1)((أمَجلإ َرْعُ ومإ 

سَّ ِ  َصَخْرأمَو السكككككبم ملا كان وي  م بمجم يف ال مة كان وي  نائب، فإن ي يكه فيه  ألنّ ؛ (2)م م   ل
بم مه وي  ما ليس  رك؛ أل ه وي  تد مج أجل، كان همج البي  املرهي  ره، وإمنا استثىن الشمع السّ 

ي الثمم، وصكككاحب صكككاحب رأس املال حمتاج أن يشكككم  واحد مه املتباي ني، فإنّ  إليه ضكككمورب كلّ 
صكككهقة السكككبم مه املصكككاحل احلاجية، وقد  الثممب حمتاج إىل مثرها قبل إّحهنا ليرهقه  بيها، فظهم أنّ 

 وربت ه ه احلكمة، وارته ت ه ه املصككككككككككككبحة، وي فإن جاز حاالا  ،(3)تّاه الهقها  وي  احملاويج
 .(4)((يكه الستثرائه مه وي  ما ليس  ردن فائدب. وهللا أ بم

: أن السكككككبم إمنا جاز ررصكككككة لبمّ فق، وال حيصكككككل المّ فق إال حألجل، فإذا املعقول من -2
 .(5)ا تهه األجل ا تهه المّفق، فال يصّخ كالكتاوة

أن احلبمجل امجه  ه اته وم راه، فم راه أّن الشككككككككككككككارع أررا فيه لبجاجة الدا ية  -3
 .(6)تحاالا ال حاجة إىل الّسبم، فال يثبيبي ه إليه، وم  حضمجر ما 

                                 
هك ا ذكم القمطيب يف الشكككككككمح، م  أ ه ذكمه يف املشتصكككككككم  به الصكككككككمجاب يف مسكككككككبم: مه أسكككككككبف فال ( 1)

 يسبف! 

كالم هكك ا ال يثبككت إال مه   )): 86 /7ي أقف  به هكك ا احلككديككت، وذكم اوه اهلمككام يف فتخ القككديم ( 2)
نميب هب ا البه ...ولكه رأيت يف شكككككمح مسكككككبم  )): 45 /4، وقال الزيب ي يف  صكككككب الماية ((الهقها 

، ((لبقمطيب ما يدل  به أ ه  ثم  به ه ا احلديت هب ا البه ...وال ي يظهم أن ه ا حديت ممّكب
كالم   448 /2، و قل الزركشككككككككككككككي يف شككككككككككككككمحه  به اخلمقي 159 /2وذكم حنمجه اوه حجم يف الدراية 

 القمطيب وي ي كم ه ا احلديت، وهللا أ بم. 

 .86 /7وهمج  رد و ض احلرهية وي  املهاليس. ك ا يف اهلداية والهتخ ( 3)

 .361 /3، و قل تبمي ه و ض ه ا الكالم يف تهسريه 516 /4املههم ( 4)

 .988 /2. ويرظم: امل مج ة 402 /6املغ  ( 5)

 .402 /6املغ  ( 6)
= 
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 املطلب اخلامس: الرهن يف الس لم
 .(1)المهه: همج مالا قبضه تمج ُّقا وه يف بيه

، (3)، واملالكية(2)ذهب هاهري أهل ال بم إىل جمجاز المهه يف السككككككككبم، وهمج م هب احلرهية
 .-رمحهم هللا–(6)، ورّجحه القمطيب(5)، وهمج رواية  رد احلراوبة(4)والشاف ية

 :(7)لكتاب والسرة، وامل قمجل الصحيخواستدلمجا  به ذلك ودليل ا
 :فقمجل هللا ت كككككاىل أمهههها الكتههههاب                         

     :إىل قمجله ت اىل                             :سمجرب البقمب

 .(283-282اشية: ) 
: أن هللا ت اىل أمم وكتاوة الديه، وأر  المهه  بيه، واملماب حلديه وجه االسههههههههههتدالل منه

 .(8)يف تهسري ه ه اشية -رضي هللا  رهما–هرا السبم كما صّخ ذلك  ه اوه  باس 

                                 
 .2/409م  شمح المصاع  حدوب اوه  مفة( 1)

 .221 /1، تتصم القدوري م  البباب 156 /7، تبيني احلقائق 451 /4ا ظم: ودائ  الصرائ  ( 2)

 .1908 /4وما و دها، وداية افتهد  1152 /2، امل مج ة 59 /4ا ظم: املدو ة الكربى ( 3)

 .55 /2وي  ، ا قراع لبشم 10 /6، البيان لب مماين 96 /7ا ظم: احلاوي الكبري ( 4)

 .122 /5، ا  صاف 455 /2، شمح الزركشي 423 /6ا ظم: املغ  ( 5)

. املشالهمجن يف املسككككككككك،لة: هم احلراوبة يف امل هب، و سكككككككككب القمطيب اخلالف إىل 518 /4ا ظم: املههم ( 6)
 راوبة.زفم واألوزا ي. ا ظم املصابر الساوقة لبحراوبة. و ا املمباوي  به أن ه ا القمجل مه مهمباا احل

ل ه ه املسكك،لة أومج  مم ( 7) يف كتاوه: األجمجوة  ه املسككائل املسككتغموة مه صككحيخ البشاري  -رمحه هللا–فصككّ
 ، وهمج احلديت الساو   شم. فيرظم فيه فإ ه مهيد.224ص 

، والرربي يف جام  البيان يف أتويل  ي 182 /4(، 1549ه ه المواية أرمجها الشكككككككككككككككاف ي يف األم )( 8)
، كمككا أرمجهككا احلككاكم يف 654 /1يف الككدر املرثمجر  ومككا و ككدهككا، وذكمهككا السككككككككككككككيمجطي 70 /5القم ن 

وصححه وقال ال هيب يف التبشيا: إوماهيم ذو  286 /2املستدرن يف التهسري، حب مه سمجرب البقمب، 
، 18 /6زوائد  ه اوه  ييرة، وأرمجها البيهقي يف السره الكربى، يف البيمجع، حب هاع أومجاب السبم 

 .423 /6، ويرظم االستدالل يف املغ  213 /5حها الشيخ األلباين يف ا روا  وصح
= 
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ُسوَل  هلل  )) -رضكككي هللا  رها–: فحديت  ائشكككة وأما السههنة ْشَتَةى ِرْي َيُهوِديٍّ   أّن َر  

ٍَديد   .(1)متهق  بيه ((طمَعاًرا إىل أجل وَرَ َنُ  ِدْرًها ل  ِرْي 
 .(2)أ ره المهه يف الدَّيه، وال فْمق وني الدَّيه والّسبم : أّن الريب واحلجة فيه

بم أحد  مج ي البي ، فجاز أر  المهه مبا يف ال مة مره، فهو وأما من املعقول : أّن السككككككككككككككّ
 .(3)يمجع األ يانكب

بم جائز  رده وظاهم القم ن  )): -رمحه هللا–قال اوه  بد الرب  المهه والكهيل يف السككككككككككككككّ
 .(4)((والسرة والقياس  به إهاع ال بما   به إجازته يف الديه املضممجن مه نري السبم

 املطلب السادس: الرهن يف احلضر
يه يف السككككككككككككككهم، وذلك لقمجل هللا ال رالف وني أهل ال بم  يف جمجاز أر  المهه  به الدّ 

  ت اىل:                           ( :283سمجرب البقمب: اشية). 
وأما المهه يف احلضكككككم، فارتبف يف جمجازه، ف هب  اّمة أهل ال بم إىل جمجازه، و به ه ا 

 رمحهم هللا. (6)القمطيب وارتاره (5)م اهب األئمة األرو ة

                                 
، ومسككككككبم يف املسككككككاقاب، حب 547 /4(، 2252أرمجه البشاري يف السككككككبم، حب المهه يف السككككككبم، )( 1)

. وسككككبب احلديت: كما قال األ مش: ت كماه 41 /11(، 4092المهه وجمجازه يف احلضككككم والسككككهم، )
 مهه يف السبم، فقال: حد   األسمجب  ه  ائشة.... وساق احلديت. رد إوماهيم ال

. واسككككككككككككككتكدل البشكاري وقببكه إوماهيم الرش ي هبك ا احلكديكت  به جمجاز المهه يف 518 /4ا ظم: املههم ( 2)
يف األجمجوة  ه املسككككائل  -رمحه هللا–السككككبم، كما سككككبق ويا ه يف احلاشككككية السككككاوقة ووّجهه اوه  بد الرب 

 .225كتاب البشاري ص   املستغموة مه

 .423 /6ا ظم: املغ  ( 3)

 .226األجمجوة  ه املسائل املستغموة مه كتاب البشاري ص ( 4)

، 361 /2، املقدماا املمهداا 195 /5، ودائ  الصككرائ  523 /1ا ظم: أحكام القم ن لبجصككاص ( 5)
، 8 /6البيكان لب مماين ، 231 /1، أحككام القم ن  لكيكا اهلماس 306 /1أحككام القم ن الوه ال ميب 

 .362 /12، الشمح الكبري أليب الهمج اوه قدامة 444 /6املغ  

. واشككككككككككككككتهم اخلالف يف هك ه املسككككككككككككككك،لكة  ه جمكاهكد وباوب. كك ا حكه القمطيب 518 /4ا ظم: املههم ( 6)
= 
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 واستدلمجا  به ذلك أببلة مرها:
 ْشَتَةى ِرْي َيهوِديٍّ طعاًرا إىل   أّن رسوَل  هلل  )) -رضي هللا  رها–حديت  ائشة  -1

 .(1)متهق  بيه ((أمَجلإ وَرَ َنُ  ِدْرًها ل  ري ٍديد

دّل ذلك رهه بر ه  رد اليهمجبي، وكاه حملديرة، ف : أّن الريب وجه االسههههههههههتدالل منه
 .(2) به جمجاز المهه يف احلضم

وفيه بليل  به جمجاز المهه يف احلضكككككككككم، وهمج قمجل اجلمهمجر،  )): -رمحه هللا–قال القمطيب 
 ومر كه جمكاهكد وباوب، وهك ا احلكديكت حجكة  بيهم، وال حجكة هلم يف قمجلكه ت كاىل:         

                     ( :283سككككمجرب البقمب: اشية) كا حملههمجم يف مقاوبة ؛ أل ه متسككككّ
 . (3)((املرظمجم، وهمج فاسد مبا قّمرهه يف األصمجل

ومما رّب وه االسككتدالل وظاهم اشية: أّن ه ا الشككمط ال مههمجم له؛ أل ه رمج تمج الغالب، 
 .(4)وإذا رمج الرا تمج الغالب ي ي ترب مههمجمه

: أّن المهه جيمجز يف احلضككككم كما جيمجز يف السككككهم؛ ألّن احلاجة تد مج إليه قولمن املع -2
 .(5)يف املمجض ني

 

                                 
يف . ويرظم كتككاب ا مككام باوب الظككاهمي وأ مه 8 /6، وال مماين يف البيككان 94 /7واملككاوربي يف احلككاوي 
. وشككككككبهة الظاهمية ظاهم  ية المهه، وسككككككي،يت المب  به ه ا االسككككككتدالل إن 624الهقه ا سككككككالمي ص 

 شا  هللا ت اىل.

 سبق  مجيه يف املربب الساوق.( 1)

، أحكام القم ن الوه 231 /1، أحكام القم ن لبكيا اهلماس 523 /1ا ظم: أحكام القم ن لبجصككاص ( 2)
 .306 /1ال ميب 

 .518 /4املههم ( 3)

 /3، اجلام  ألحكام القم ن 362 /2، املقدماا املمهداا 523 /1ا ظم: أحكام القم ن لبجصككاص ( 4)
387 ، 

 .1152 /2امل مج ة ( 5)
= 
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 .(1)أن المهه و يقة جتمجز سهمًا، فجازا حضمًا كالضمان -3
 املطلب السابع: إجبار الراهن على دفع الرهن ليحوزه املرهتن

قبض، وارتبهمجا فيمككا  به لزوم المهه مه جهككة الماهه و ككد ال -رمحهم هللا–اتهق ال بمككا  
 قبل القبض، هل يبزم المهه مه جهته أو ال  به قمجلني:

: يبزم المهه مبجّمب ال قد، وجيرب الماهه  به ا قباض؛ ليحمجزه املمهته، وه ا القول األول
 .-رمحهم هللا–(3)، وارتاره القمطيب(2)م هب املالكية

ثاني  ، (5)، والشكككككككككككككككككاف يكككة(4)رهيكككة: ال يبزم المهه إال حلقبض، وهمج مككك هكككب احلالقول ال
 .-رمحهم هللا– (6)واحلراوبة

: هل القبض يف المهه شككككككمط صككككككحة أو شككككككمط متام، فمه رأى أ ه شككككككمط سبببب  الخالف
صككككككككككككككحككة قككال: ال يبزم ال قككد وككدو ككه، ومه رأى أ ككه شككككككككككككككمط متككام قككال: يبزم مبجمب ال قككد، ويتم 

 . (7)حلقبض
 :األدلة

 :أدلة أصحاب القول األول
 قمجله ت اىل:   -1               ( :1اشية:  سمجرب املائدب). 

: أّن هللا ت اىل أمم حلمجفا  حل قمجب، وال قد همج ا جياب والقبمجل، وجه االسههههههههههتدالل منه
 .(8)و قد المهه  قدا فيجب المجفا  وه

                                 
 .444 /6، املغ  94 /7ا ظم: احلاوي ( 1)

 .231 /3، حاشية الدسمجقي 363 /2، املقدماا املمهداا 1153 /2ا ظم: امل مج ة ( 2)

 .519 /4ا ظم: املههم ( 3)

 .138 /7، تبيني احلقائق 137 /10،  تائج األفكار 198 /5ا ظم: ودائ  الصرائ  ( 4)

 .43 /2، زاب احملتاج 13 /6، البيان لب مماين 290 /4ا ظم: األم ( 5)

 .316 /2، ا قراع لبحجاوي 149 /5، ا  صاف 181 /3ا ظم: الكايف الوه قدامة ( 6)

 .1909 /4ا ظم: وداية افتهد ( 7)

 .519 /4، املههم 364 /2ا ظم: املقدماا املمهداا ( 8)
= 
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  قمجله ت اىل:  -2             :(34سمجرب ا سما : )اشية. 

 .(1): أّن هللا ت اىل أمم حلمجفا  حل هد، و قد المهه  هد فمججب المجفا  وهواحلجة منه

أرمجه أومج  ((ْلُ ْسِ ُ وَن َه مى شُةوِطِهمْ   )): قال: قال رسمجل هللا   ه أيب هميمب  -3
 .(2)باوب

 .(3)فيجب المجفا  وه : أّن ه ا شمط،وجه االستدالل منه

: أّن الّمهه  قدا مه ال قمجب، فبم يكه مه شككككككككككككككمط لزومه قبض امل قمجب من املعقول -4
 .(4) بيه أصبه سائم ال قمجب

 :أدلة أصحاب القول الثاني
 : قمجله ت اىل: -1                          :سكككككككككككككككمجرب البقمب اشية 

(283). 

                                 
 .389 /3املصدر الساوق، اجلام  ألحكام القم ن  ا ظم: (1)

، وله شكككككاهد مه حديت كثري وه  بد هللا وه 16 /4(، 3594السكككككره، األحكام، حب يف الصكككككبخ، )( 2)
 ذكم  ه رسككككككمجل هللا   ممو وه  مجف املزين  ه أويه  ه جده أرمجه المم ي يف األحكام، حب ما

 /3(، 2353، واوه ماجة يف األحكام، حب يف الصككككبخ، )83 /6(، 1352يف الصككككبخ وني الراس، )
. قال المم ي: ه ا حديت حسكككككككككككه صكككككككككككحيخ، ولب بما  كالم كثري يف صكككككككككككحة احلديت، ولكه 112

بما  . والرتالف ال 142 /5(، وإروا  الغبيل 6714)1138 /2األلباين صححه يف صحيخ اجلام  
. و به احلاف  اوه حجم  به أّن كل المواايا 56 /3، التبشيا احلبري 552 /6فيه يرظم البدر املرري 

وبه : املسبممجن  به شموطهم. وه ا يبني أن ما  رد القمطيب وبه : املنمرمجن سبق قبم أو وهم، وتب ه 
. مث إن القمطيب ذكمه 389 /3، اجلام  ألحكام القم ن 519 /4 بيه تبمي ه يف تهسريه. ا ظم: املههم 

 .595 /5 به الصمجاب يف كتاب الصدقة... يف حب ال ممى 

 .389 /3، اجلام  ألحكام القم ن 519 /4ا ظم: املههم ( 3)

. ووق  فيه: )فبم يكه مه شككككككككككككككمط ا  قابه( وال يهيد يف الد مجى، فإن ال قد ير قد 1154 /2امل مج ة ( 4)
 حلقمجل، وإمنا الكالم يف البزوم.

= 
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: أّن هللا ت اىل وصكككف المهه حلقبض، فكان شكككمطا فيه، كا ميان يف وجه االسههتدالل منه
 .(1)المقبة

فبما كان م قمجال أّن المهه نري ممبمجن المقبة لبممهته  )): -رمحه هللا–قال ا مام الشككككككككاف ي 
مبا أجازه هللا  ّز وجّل مبِك البي ، وال ممبمجن املره ة له مبِك ا جارب، ي جيز أن يكمجن رهًرا إال 

 .(2)((وه مه أن يكمجن مقبمجضا
: أبّن هللا ت اىل ج ل القبض مه صككككككككهاهتا، فدّل ذلك  به أهنا تسككككككككمه رهرا قبل ونوقش

 .(3)القبض؛ ألّن وصف الشي  وصهة، جيب أن يكمجن زائدا  به وجمجبه
 .(4)أن المهه  قد إرفاق يهتقم إىل القبمجل، فافتقم إىل القبض كالقمض -2

: أب ه حمجالة  به نري مبي ؛ ألن اخلالف جاٍر يف  قمجب ا رفاق أيضكككككا، هل تبزم قشوينا
 .(5)حل قد أو حلقبض

 :الترجيح
همج القمجل األول؛ وذلك السككككككككككككككتراب ه ا القمجل إىل  -وال بم  رد هللا ت اىل-ال ي يمّجخ 

المهه إذا مّت  أصمجل وقمجا د حمكمة، مه وجمجب المجفا  حل قمجب، والشموط وال همجب، وال امج  قد
 ال قد مه ه ه القمجا د، فيبزم الماهه  به ا قباض.

 وقمجهلم: إ ه شمط فيه، قبرا   م، لكه شمط كمال ومتام، ال شمط صحة. وهللا أ بم.
 
 
 

                                 
 .14 /6ا ظم: البيان لب مماين ( 1)

 .290 /4األم ( 2)

 .364 /2ا ظم: املقدماا املمهداا ( 3)

 .139 /7، تبيني احلقائق 391 /6ا ظم: املغ  ( 4)

. والتزم املالكية هران أصكككبهم يف ا لزام حلقبض إذا مت ال قد 2026 /4ا ظم: املسككك،لة يف وداية افتهد ( 5)
 حلقبمجل.

= 
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 املطلب الثامن: رجوع الرهن إىل الراهن
ه؛ املقصكككككمجب حلمهه هرا املمهمجن، فإذا كان املمهمجن  رد املمهته، فال رالف يف صكككككحة المه

 أل ه يتّم املقصمجب و لك، وهمج االستيها  مه الّمهه أو مه قيمته  رد ت ّ ر الّسداب.
 وإذا  اب المهه إىل الماهه، فهل يبرل ال قد و لك أو ال؟

إىل أّن المهه يبرككل وكك لككك، و به هكك ا مكك هككب  -رمحهم هللا–ذهككب ههمجر أهككل ال بم 
 .-رمحهم هللا-(4)القمطيب، وارتيار (3)، واحلراوبة(2)، واملالكية(1)احلرهية

 :وهلم يف  لك أدلة منها
 قمجله ت اىل: : -1         ( :283سمجرب البقمب اشية). 

فإذا رمج  ه يد  )): أن هللا ت اىل وصككككككككككككككف المهه أب ه مقبمجض، وجه االسههههههههههتدالل منه
 .(5)((كماالقاوض إىل يد املقبمجض مره ي يصدق  بيه ذلك البه  لغة، وال يصدق  بيه ح

: أّن االسككككككككككككككتككدامككة إحككدى حككاليت المهه، فكككان القبض فيهككا شككككككككككككككمطككا من املعقول -2
 .(6)كاالوتدا 

                                 
. واحلرهية ورمجا  به ه ه املسككك،لة  دم جمجاز رهه املشكككاع. ا ظم: أحكام 205 /5  الصكككرائ  ا ظم: ودائ (1)

 .150 /7، تبيني احلقائق 524 /1القم ن لبجصاص 

 وما و دها. 241 /3، حاشية الدسمجقي 773 /2،  قد اجلمجاهم الثميرة 1154 /2ا ظم: امل مج ة ( 2)

 .334 /4، م مج ة أو  الرهه 151 /5، ا  صاف 185 /3ا ظم: الكايف الوه قدامة ( 3)

فمأوا أن رجمجع المهه إىل  -رمحهم هللا–. واملشالهمجن يف املسككككككككككك،لة هم الشكككككككككككاف ية 519 /4ا ظم: املههم ( 4)
 /6، البيان لب مماين 104 /7، احلاوي الكبري 292 /4املمهته و د القبض ال يبرل المهه. ا ظم: األم 

ا تبزم و د القبض، فبمج  ابا إىل المجاهب إب ارب أو إجارب ي . وشككككككككككككككبهتهم القياس  به اهلبة، فإهن21
ترهسكككخ اهلبة، ك ا يف مصكككابرهم السكككاوقة، وال اهه الهمق وني اهلبة والمهه، فاهلبة متبيك لب ني، والمهه 

 .449 /6خبالفها، وإمنا همج استيثاق. ا ظم: املغ  

 .519 /4املههم ( 5)

 .334 /4 ، م مج ة أو  الرهه449 /6املغ  ( 6)
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 (1)املطلب األول: كراء األوض
ألرض همج إجارهتا، فإن كان كما  األرض وب ض ما امج مه طائهة م ّيرة، ف،ه مجا كما  ا

؛ أل ه نمرا صككككميخ؛ إذ قد يسككككبم ه ا، ويهبك ه ا، فينبي إىل رسككككارب أحد (2) به  دم جمجازه
 املت امِبنْي.

وارتبهمجا يف إجارهتا أبجمب م بمجمة: مه ذهب أو فضكككككككة، أو ط ام...  به أقمجال أشكككككككهمها 
  ال ة:

: ال جيمجز كما  األرض مبككا تربتككه مربقككا، وجيمجز كمابهككا حلكك هككب والهضككككككككككككككككة ول األولالق
 .-رمحهم هللا– (4)، وارتيار القمطيب(3)وال موض، وهمج مشهمجر م هب املالكية

: جيمجز كما  األرض وكّل ما يصككككّخ  مجضككككا يف البي ، وال جيمجز حجلز  اخلارج القول الثاني
 .-رمحهم هللا– (6)، والشاف ية(5)مه  هس األرض. وه ا م هب احلرهية

: جيمجز كما  األرض حل هب والهضة وال موض، ووب ض اخلارج مرها، وه ا القول الثالث
 .-رمحهم هللا– (7)م هب احلراوبة

 : ت ارض ظمجاهم األحابيت المجاربب يف ه ا الباب.سبب الخالف

                                 
. 408 /4أن له يف ه ه املسكككككككككككككك،لة جز ا حسككككككككككككككرا. يرظم املههم  -رمحه هللا ت اىل–ذكم ا مام القمطيب ( 1)

 .1800-1797 /4حبثا هيال تتصما يف البداية  -رمحه هللا–واملس،لة حبثها اوه رشد 

 .109 /4ا ظم: شمح م اين اشًثر ( 2)

 .300، القمجا ني الهقهية ص 392 /5، ال رريب 549 /4ا ظم: املدو ة الكربى ( 3)

 .412 /4ا ظم: املههم ( 4)

 وما و دها. 78 /6، تبيني احلقائق 15 /23، املبسمجط 132ا ظم: تتصم الرحاوي ص ( 5)

 .297 /7، البيان لب مماين 291 /9، احلاوي الكبري 174ا ظم: تتصم املزين ص ( 6)

 .468 /5، ا  صاف 309 /4و دها، املبدع وما  424 /1ا ظم: كتاب الموايتني والمججهني ( 7)
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 :األدلة
 :أدلة أصحاب القول األول

ذ  ذكة أنَّ ُكنَّا ُنَباِبُة ه ى َهْهِد رسَََول  هلل ))قال:  ما رواه راف  وه رديج  -1

َبْعَض ُه وَرِتِ  أتاه  قال: َنَهى رسََََوُل  هلل َهْي أْرةإ كاَن لمَنا َناِ ًعاذ وطمَو ِهيَُّن  هلل            

: َرْي ورسََََوِلِ  أْنفمُم لمَنا وأْنفمُمذ  ال: ُ ْ َنا: َوَرا َي كم؟  ال:  اَل َرسََََُوُل  هلل   

  َيْزَرْههاذ أو  ْ ُيْزِرْهها أخاهذ وال ُيكماريَها بُثُ ث  ولما ِبُةُبمإذ ولما           كاَنْت ل  أْرضٌ    

 .(1)رواه مسبم وأومج باوب والبه  له ((بععامإ ُرَس ًّى

 ه الكما  حلثبت والمو ، فهمج حجة  واحلجة يف ه ا احلديت ظاهمب، فقد هنه الريب 
 همج حجة  به الهميق اشرم. به احلراوبة، وهنه  ه الكما  حلر ام املسمه، و 

 لقد نهانا رسول  هلل ))و ه راف  وه رديج  ه  ّمه ظهري وه راف ، قال ظهري:  -2

سول  هلل   سول   هي أمْرةإ كان ِبَنا َر ِ ًقاذ   ت: را  ال ر ٍَقٌّ.  ماَل: َدَهاَنا ر  هو 

َََْنُعوَن ِبَ َحاِ ِ ُكْم؟ ُ ْ ُت: ُنؤ ِجُة ا ه ى  لةَّ  هلل  ََُِق  ال: َرا َتص بيم وه ى  لْوس

ََِكو ا.  ال   َََِّعري.  ال: لما َتْفَعُ و ذ  ْزَرُهوَ ا أْو أْزِرُهوَ اذ أو أْرسَ ِرَي  لتَّْ ِة و لشَ

 .(2)متهق  بيه ((ر  م: ُ ْ ُت َسْ ًعا وطاهًن

هنه  ه كما  األرض واسكككتئجارها حلر ام امل بمجم، فال  : أن الريب وجه االسههتدالل منه
 جيمجز كمابها وه.

                                 
، وأومج باوب يف ا جاراا، 447 /10(، 3922أرمجه مسكككككبم يف البيمجع، حب كما  األرض حلر ام، )( 1)

. و سككككككككبه حمقق صككككككككحيخ مسككككككككبم إىل 445 /3(، 3395حب يف التشككككككككديد يف ذلك) ي   املزار ة(، )
(، وإسككرابه ولهظه تتبف، وإن 2347و 2346البشاري، حب كما  األرض حل هب والهضككة، ومقم: )

 .32 /5فماج ه  كان مه مسرد راف  

يمجاسككككي و ضككككهم و ضككككا يف الزرا ة  أرمجه البشاري يف احلم  واملزار ة، حب ما كان أصككككحاب الريب ( 2)
 .448 /10(، 3926، ومسبم يف البيمجع، حب كما  األرض حلر ام، )28 /5(، 2339والثمم، )

= 
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ََُوُل  هلل ))قال:   ره و  -3 َهِي  ْلُ َحا م مِن و ْلُ َز َبَنِنذ و ال: إنََّ ا َيْزَرع  َنَهى َرسَ

َهاذ وَرُجٌل ُرِنَح أْرضًََََا  مُهَو َيْزَرُع َرا ُرِنَحذ          ثالثٌن: َرُجٌل لمُ  أْرٌضذ  مُهَو َيْزَرُه

 .(1)لمم يرواه األرو ة إال ا ((وَرُجٌل  ْسَتْكَةى أْرًضا ِبَذَ ب  أْو ِ ضَّن

أجاز كما  األرض حل هب والهضكككككة، فال جيمجز وغريمها  : أن الريب وجه االسههههتدالل منه
إال مككا وق   بيككه االتهككاق ويررككا مه ال موض، وأمككا حلر ككام فهمج احملككاقبككة اليت هنه  رهككا يف أول 

 .(2)-رضي هللا  رهما–احلديت، كما يف حديت جاوم وه  بد هللا 

ألرض حلر ام ذري ة إىل المجقمجع يف الّمح، وذلك أ ه قد ي ريه : أن كما  امن املعقول -4
 .(3)مه الر ام ال ي زر ه يف أرضه، فيكمجن ط اما ور ام منّجل

 :أدلة أصحاب القول الثاني
َََ ه األوزا ي قككال:  -1 لْ   ِءَةِك ْيَه يجإِدخَ  َيْب َم ِ َر ُتلْ أمسََ لذَّ   ِضْرأم  ؟ ِقِرَو ْلَو ِب َ با

لم   قال:  بَ   نَّ    ذ إنَِّ بِ  َسْأا  كان  ل ه ى  سََََول  هلل َر ِدهْ َه  ه ىوَنُة ِجَؤاس ُي ا 

شْ (5)ِل ِوَدَج ْل اِلَبذ وأْ (4)اِتاَنَياَيَ  ْل  ذ ذ  ُم مسْ وَي  َذَ  ُكِ ْهذ  َيِعْر لزَّ َيرِِ اَءَيذ وأ

ا  هن ذ  أرَّ    ذ   ذلك ُزِجةَ  َذا  َ ًةى إلَّ ِك اِسل نَّ  ْيُكَي ْم م ذ  مَذ َ  ُك ِ ْهَي  َوَذ َ  ُم مسَََََْيَو

 .(6)أرمجه مسبم ((ِ ِب َسْأا َبلمَو وٌنُ ْضَر وٌمُ ْعش ٌء َر

                                 
، والرسكككككككككككككككائي يف 446 /3(، 3400اوب يف ا جاراا، حب يف التشكككككككككككككككديد يف ذلبك، )أرمجه أومج ب( 1)

(، واوه 3899املزار كككة، حب ذكم األحكككابيكككت املشتبهكككة يف الرهي  ه كما  األرض حلثبكككت والمو ...)
. وصككككككككككححه الشككككككككككيخ األلباين يف 165 /2(، 2449ماجة يف األحكام، حب املزار ة حلثبت والمو ، )

 .291 /4( 1715، ويف السبسبة الصحيحة )38 /2صحيخ الرسائي 

 .435 /10(، 3888احلديت أرمجه مسبم يف البيمجع، حب الرهي  ه احملاقبة واملزاورة...)( 2)

 .1140 /2ا ظم: امل مج ة ( 3)

 .408 /4مب ىن مسايل املا ، وهي م موة. ا ظم: املههم ( 4)

 .408 /4أي أوائل السمجاقي. ا ظم: املههم ( 5)

 .449 /10(، 3929يخ مسبم، البيمجع، حب كما  األرض حل هب والمجرق، )صح( 6)
= 
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ف،ما شككككي  م بمجم مضككككممجن  ام، فيدرل فيه الر ام،  : أّن قمجله وجه االسهههتدالل منه
 .(1)مث إ ه  بَّه  به سبب الرهي، فصار تهسريا ملا أهبه يف المواايا األرمى مه الرهي

م بمجم مضكككككممجن، ال يّتش  وسكككككيبة إىل المح، فجازا  : أّن الر ام  مجضمن املعقول -2
 .(2)إجارب األرض وه كاألمثان

 :أدلة أصحاب القول الثالث
َهاَرَل أمْ َل َخْيَبَة ِبَشْعِة َرا   أّن َرُسوَل  هلل  )): -رضي هللا  رهما– ه  بد هللا وه  مم 

 .(3)متهق  بيه ((َيْبُةُج رْنها ِرْي مَثةإ أو َزْرعإ

أ ره األرض ليهمجب ريرب وشككككرم ما امج مه زرع أو  : أّن الريب الل منهوجه االسهههتد
 مثم، فدّل  به جمجاز كما  األرض جبز  مما امج مرها.

 :الترجيح
ه ه املس،لة ت ترب مه املسائل ال مجيصة، تت ارض فيها األ ظار، ويتصارع فيها فهمجم فحمجل 

ة مه الصحيخ املرقمجل، و ضد مرهجه ودليل األئمة الّرظّار، وكما سبق فقد متّسك كّل فميق أببل
امل قمجل، واملسكككك،لة جّد مشكككككبة، وال يكاب الراظم فيها امج فيها وقر  ويقني، ومبا أن الهقه كثري 

و قبي، وني أبلة  -مسككككككككككككت يًرا حهلل-مره م تَّك ا  به الظه، فال ضككككككككككككري أن أ مل فكمي، وأجمجل 
 الهمق الثال ة، يف الرقاط التالية:

ضكككككككككككككك ف املكك اهككب همج املكك هككب الثككالككت، الكك ي جمّجز الكما  حجلز  اخلككارج مه : أاألوىل
األرض؛ فإّن ه ا م  وروب الرهي الصككككككميخ  ره يف األحابيت السككككككاوقة، ي ترب نمرا ومغاممب، فقد 

 ال ترتج األرض شيئا، فيكمجن تمن كما  األرض وشي  م بمجم، إىل جمهمجل مشمجب حلغمر.
 ة، فاجلمجاب  ره املر ؛ فالشككككارع أجاز املزار ة، ومر  مه : جيمجز قياسككككا  به املزار فإن قيل

الكما  حجلز  اخلكككارج، والقيكككاس يف إحلكككاق املسكككككككككككككككمجا  ركككه حملررمجق، أمكككا أن يكمجن يف إوركككال 
                                 

 .298 /7، البيان لب مماين 293 /9ا ظم: احلاوي ( 1)

 .571 /7املغ  ( 2)

، ومسبم 18 /5(، 3229أرمجه البشاري يف احلم  واملزار ة، حب إذا ي يشمط السرني يف املزار ة، )( 3)
 .451 /10(، 3939مل امبة جبز  مه الثمم والزرع، )يف املساقاب، حب املساقاب وا

= 
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ال  ّا يف  ))يف كالمه املمجّفق:  -رمحه هللا–املررمجق فال سككككككككككككككبيل إليه البتة، ول لك قال املمجّفق 
رصككمجص؛ فإن الرصككمجص إمنا وربا حلرهي  ه إجارهتا و لك، جمجازها، وال ميكه قياسككها  به امل

ا، واملرصككككمجص  به جمجازه إجارهتا و هب أو فضككككة، أو وشككككي  مضككككممجن  وال   بم يف جتمجيزها  صككككّ
 .(1)((م بمجم، وليس ه ا ك لك

: يبقه الرظم وني القمجل األول والثاين، وال ي ظهم   مه رالل الرظم يف النقطة الثانية
مضكككككككرموة  القمجل األّول أسكككككككبم، والقمجل الثاين أقمجم، ف،حابيت راف  وه رديج األبلة: همج أّن 

، ومتمجهنككا تتبهككة ارتالفككا ال ميكه م ككه التبهيق، وال يمجقف (2)جككّدا، كمككا  ّا  به ذلككك احلهككاظ
ف والتكّبف، فكان ما أتيّد حألصككككككككككككل ال ام مه تبك  فيه  به حتقيق، إال وشككككككككككككي  مه الت سككككككككككككّ

ك وه، وه ا م ْمِتِكِرز متنيا لبقمجل الثاين، فاألصككككككككل جمجاز الكما  وكّل األحابيت أوىل ما يتمسككككككككّ 
 .(3)شي  مضممجن، وقد ارتار ه ا القمجل و ض احملّققني مه امل اهب املشتبهة

وأما كمجن القمجل األول أسككككككككككككككبم؛ فأل ه مت،ّيد حأللهاظ اليت فيها الرهي  ه الكما  حلر ام 
محبها يف هي ها  به اخلارج مه األرض  هسككككككها؛  املسككككككمه، والرهي يقتضككككككي التحممي، وال ميكه

أّن الكما  حلشككككككككككككككي   فإّن الّمواية األوىل اليت أ بّتهكا ترقض ذلك، ولمجال قمجل راف  وه رديج 
امل بمجم املضكككممجن جائز، لكان ه ا القمجل مت يّ را، ولكه صكككهمجه ِتِكدَِّر وقمجل راويه، فيبقه يف حب 

و به اجلمبكككة حكككديكككت راف  وه ركككديج  )): -رمحكككه هللا– المجرع والتحّمز، ولككك لكككك قكككال القمطيب
ونريه مه كتب احلديت، فيربغي أال ي تمد  (4)مضكككككرمب ناية االضكككككرماب، كما وق  يف األصكككككل

ك يف جمجاز كمائها وشككككككككككي  م بمجم حلقياس...نري أ ه ال تكمى و ر ام تافة ط ام  بيه، ويتمسككككككككككّ

                                 
 .572 /7املغ  ( 1)

، 234 /2ممه  ا  به ذلككك: ا مككام سككككككككككككككككاي وه  بككد هللا وه  مم، كمككا يف كما  األرض يف املمجطكك، ( 2)
 /4، و ا  بيكه القمطيب يف املههم 529 /7، واملغ  38 /3وا مكام أمحكد وه حربكل كمكا يف التمهيكد 

412. 

رتيار أيب اخلراب، واوه قدامة، واوه أريه الشكككككككككككارح مه احلراوبة، وارتاره اوه ال ميب مه املالكية. همج ا( 3)
 .864 /3، القبس يف شمح ممجط، مالك وه أ س 258 /14، الشمح الكبري 572 /7راج : املغ  

 يقصد حألصل صحيخ مسبم؛ أل ه يشمح املشتصم ال ي خلصه مه مسبم.( 4)
= 



 االختيارات الفقهّية لإلمام أبي العّباس القرطبّي في غير العبادات

 352 

دَّْا ذرائ ه، أو حومكها، والمّ  ة، وقد أمم  مم ور ام؛ فإهنا ريب ِيْت ممات ه، وسكككككككككككككك   أحّق ما مح  
يسككككككككككككبك يف االمتراع مه ذلك طميقة المجرع، كما سككككككككككككبكها اوه  مم، وهي األسككككككككككككبم وهللا ت اىل 

 .(1)((أ بم
مه محل ه ه األحابيت  به رواية األوزا ي،  -رمحهم هللا–: مه ال بما  النقطة الثالثة

ة يف األرض ككككاملكككاذايها وأقبكككال اجلكككداول، ومكككا ككككان يف أن الرهي وارب  به ت يني أمكككاكه م يَّرككك
تككالهككا لكك ان فهمج جككائز، وهكك ا احلمككل ليس وسكككككككككككككككديككد يف  ظمي، وذلككك أّن فيككه طمحككا لبمواايا 
األرمى الصكككحيحة املصكككمّ حة حلرهي  ه الكما  حجلز  الثبت والمو ، وحنمج ذلك، فال ي يقتضكككيه 

ان،  مال حلمواايا كبها، وإن اّب ي أن الرظم الصكككككككككحيخ م  الرقل الصكككككككككحيخ همج حتممي ه ا وذ
. وهللا العرة بعموم اللفظ ال خبصههههههوص السههههههببالسككككككككبب ال يغهل يف األحابيت، أجيب أبّن 

 ت اىل أ بم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .412 /4املههم ( 1)

= 
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 املطلب الثاين: املساقاة، وفيه مسألتان:
 املسألة األوىل: حكم املساقاة

 .(1)املساقاب: بف  الشجم إىل مه يصبحه جبزٍ  مه مثمه
، (3)، والشكككككككاف ية(2)وقد ذهب هاهري أهل ال بم إىل جمجاز املسكككككككاقاب، وهمج م هب املالكية

 .-رمحهم هللا–(6)، ورّجحه القمطيب(5)، وأيب يمجسف وحممد وه احلسه مه احلرهية(4)واحلراوبة
 واستدلمجا  به ذلك حلسرة وا هاع وامل قمجل:

 :السنة من
ََوَل  هلل )): -مارضكككككككي هللا  ره–ما رواه  بد هللا وه  مم  -1 هاَرَل أْ َل َخْيَبَة  أّن رس

 .(7)متهق  بيه ((ِبَشْعِة َرا َيْبُةُج ِرْنَها ِرْي مَثةإ أْو َزْرعإ
أن ي ق مَّهم فيها،  به أن  قال: ملا افكْت ت ِحْت ِريكْرِب سكك،ِلْت يهمجب  رسككمجِل هللا  و ره  -2

ُأِ ةُُّكْم  يها )): ل رسمجل هللا يِكْ ِمب مجا  به   ْصف  ما رمج مرها مه الثمم والزرع، فقا

 .(8)رواه مسبم ((ه ى يلك را شئنا
سول  هلل  ))قال:  -رضككككي هللا  رهما–و ره  ه أويه  مم وه اخلراب  -3 سا ى   أّن ر

َيُهوَد َخْيَبَة َه مى ت ك  ْلأمْرَو ِل ه ى  لشَََّْعِةذ وسَََِهاُرُهْم َرْع وَرٌنذ وشََََةطم ه يهم أنَّا 

 .(9)رواه الدار قر  ((َناكْمإي  ِشْئَنا أْخَةْج

                                 
 .270أ يس الهقها  ص( 1)

 .404، الثمم الداين ص4/1849، وداية افتهد 2/201ا ظم: التهمي  ( 2)

 .2/414، مغ  احملتاج 7/251، البيان لب مماين 177ا ظم: التربيه ص( 3)

 .4/783، م مج ة أو  الرهه 5/466، ا  صاف 4/304ا ظم: املبدع ( 4)

 .6/443، تبيني احلقائق 23/17بسمجط ، امل117 /4ا ظم: شمح م اين اشًثر ( 5)

 . ا ظم: املصدريه الساوقني هلم.-رمحه هللا–أومج حريهة  هاوما و دها. ومر  4/413ا ظم: املههم ( 6)

 سبق  مجيه يف املس،لة الساوقة.( 7)

 .10/455(، 3942صحيخ مسبم، املساقاب، حب املساقاب وامل امبة جبز  مه الثمم والزرع، )( 8)

، وأرمجه ا مام أمحد يف مسككككككككككككرده، 449 /3(، 2949الدار قر ، البيمجع، حب الصككككككككككككبخ، )سككككككككككككره ( 9)
= 
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 .(1)ألهل ريرب بليل  به جمجاز املساقاب : أّن مساقاب الريب وجه االستدالل منه
 امل أهل ريرب و لك ألهنم  بيد، وجيمجز وني السككككككككككككيد و بده، ما  : إن الريب فإن قيل
 .(2)ال جيمجز لغريه

وقال أومج حريهة املسككككككككككككككاقاب )): -رمحه هللا–: ما قاله القاضككككككككككككككي أومج وكم اوه ال ميب فاجلواب
، فج ل رقيقه يف ماله ِ ِمِبًة حطبة...فإ ه...ذكما له قصككككة ريرب، فقال: اليهمجب كا مجا رقيقا لبريب 

ونيَّ  فيه، وج ل هلم  صكككككككككف الثمم أرزاقًا هلم. قبرا: لمج  مف احلديت ملا قال ه ا، وقد كان الريب 
وا أن يبقمجهم، وإن شككا وا أن امجمجهم أرمجمجهم، أن وقا هم يف األرض إمنا همج لبمسككبمني: إن شككا 

 .(3)((ولمج كا مجا رقيقا ما صبخ ذلك، وكالمهم أقّل مه أن  يتكبَّم  بيه
 : (4)وأما اإلمجاع

رواه  ((را باملدينن أ ل بيت  جةة إال ويزرهون ه ى  لث ث و لةبم   )): (5)فقال أومج ج هم
 .(6) بد المزاق

                                 
 ، ولهظه تتبف  ره، وحسه إسرابه حمقق املسرد، الوه إسحاق، وهمج صدوق.251 /1(، 90)

 .161 /9ا ظم: احلاوي ( 1)

 ما و دها.و  429 /6، تبيني احلقائق 463 /9ا ظم: اهلداية م   تائج األفكار تكمبة الهتخ ( 2)

. يف 176أليب  بكد هللا القمطيب ص  ومكا و كدهكا، ويرظم: أقضككككككككككككككيكة رسككككككككككككككمجل هللا  861 /3القبس ( 3)
: قال الهقيه: أومج  بد هللا حممد وه فمج. واالسم  به الغالف:  بد هللا وه فمج املالكي! وك ا 234ص

 !.5ملا تمجم له احملقق يف ص

ي االهه فيه إال أومج حريهة، وذكم اوه  بد الرب أ ه ي يتاو ه  بيه إال زفم، و  قل ا مام اوه املر ر يف ا هاع أ ه ( 4)
رالهه وقية أصكككككككككككحاوه، ول ذكم القاضكككككككككككي  بد المجهاب أ ه ي ي هب إليه أحد نريه، و ا الربين وامليداين  به أن 

 /4،  يمجن افالس 144الهتمجى  ردهم  به قمجل الصاحبني املمجافق لقمجل اجلمهمجر. ا ظم: ا هاع الوه املر ر ص 
 .382 /1، البباب 321 /1، التسهيل الضموري 463، التمهيد 1792

همج ا مام أومج ج هم حممد وه  بي وه احلسني وه  بي وه أيب طالب، املبّقب حلباقم.  قة فاضل، مه الماو ة. ماا ( 5)
 .497، تقميب الته يب ص4/401سرة وض   شمب ومائة. ا ظم: سري أ الم الربال  

، والبشكككاري ت بيقكككا، يف احلم  100 /8(، 14476املصككككككككككككككرف، حب املزار كككة  به الثبكككت والمو ، )( 6)
 .300 /3واملزار ة، حب املزار ة حلشرم وحنمجه. ويرظم تغبيق الت بيق 

= 
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 .(1)كم له، فكان إها اوه ا  قل  ه هي هم، وال ي مف مر
: أّن كثريا مه أهل الرشيل والشككجم ي جزون  ه  مارته وسككقيه، وال ميكرهم ومن املعقول

االسككككككتئجار  بيه، وكثري مه الراس ال شككككككجم هلم، وحيتاجمجن إىل الثمم، فهي جتمجيز املسككككككاقاب بف ا 
 .(2) لبحاجتِكنْي، وحتصيلا ملصبحة اله ئِكتِكنْي، فجاز ذلك كاملضاروة حألمثان

 املسألة الثانية: املساقاة إىل أجل نهول
املسككككككككككككككاقاب م امبة وني طمفِكنْي، تبمّج ت وبمج ِكنْي، فإذا  ظما إليها مه جهة كمجهنا وني طمفني 

تقمّجى شكككبهها ح جارب، وإذا  ظما إليها  (3)- رد مه يقمجل وه-أبجمب، وأهنا مه ال قمجب الالزمة 
   ال مل، قمجي شبهها حلقماض.مه جهة أن األجمب مشا ة م بمجمة مه منا

وا جارب ال جتمجز إال أن تكمجن إىل أمد م بمجم، تهاباي لبغمر والضككمر، والقماض ليس منقّتا، 
هل جتمجز املسككاقاب إىل أجل  -رمحهم هللا–ولمّبب املسككاقاب وني هاتني امل امبتني ارتبف أهل ال بم 

 جمهمجل؟
 أمككككد م بمجم، و به هكككك ا مكككك هككككب فكككك هككككب ههمجر أهككككل ال بم إىل أهنككككا ال جتمجز إال إىل

 .-رمحهم هللا– (7)، و ضده القمطيب(6)، والشاف ية(5)، واملالكية(4)احلرهية

                                 
إىل زمان  . و قل ا مام اوه حزم ا هاع  به اجلمجاز مه  هد رسككككككككككككككمجل هللا 529 /7ا ظم: املغ  ( 1)

 .45 /9ل: فه ا همج ا هاع املتيقه املقرمجع  بيه. يرظم: احملبه ، وقا مم 

 وما و دها. 185 /14، الشمح الكبري 529 /7املغ  ( 2)

القمجل أبن املسككككككاقاب  قد جائز همج م هب احلراوبة ومه مهمباهتم كما  ا  بيه املمباوي يف ا  صككككككاف ( 3)
5/ 472. 

 /5، ودائ  الصكككككرائ  479 /9اهلداية م   تائج األفكار ، 383 /1ا ظم: تتصكككككم القدوري م  البباب ( 4)
270. 

 .206 /2، الهمجاكه الدواين 553 /2، املقّدماا املمهداا 15 /5املدو ة الكربى ( 5)

 .1040 /3، ال باب احملي  156 /5، روضة الرالبني 177ا ظم: التربيه ص ( 6)

 /4ا ظم: املبدع  -رمحهم هللا–لة هم احلراوبة وما و دها. واملشالهمجن يف املسكككككككككككككك، 417 /4ا ظم: املههم ( 7)
 قد املزار ة إىل  ال حيل، وأنمب اوه حزم فقال: 472 /5، ا  صكككككككاف 184 /2، ناية املرتهه 311

= 
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 واستدلمجا  به ذلك أببلة مرها:
 .(1)أن تمن الت،قيت يف املساقاب فيه نمر، فبم جيز ك قد ا جارب -1

 .(2)أن  قد املساقاب  قد لزم  به املراف ، فتقّدرا مّدته كا جارب -2
قد املسكككككاقاب  قد الزم، فبمج جاز  قدها إىل نري مّدب السكككككتحقها ال امل  به أن   -3

 .(3)الدوام، وه ا حكم األمالن
وه ا كّبه اسكككككككككككككتدالل وقياس املسكككككككككككككاقاب  به ا جارب، وهمج مثار اخلالف، هل املسكككككككككككككاقاب 

 كا جارب أو القماض، كما سبف ويا ه.
السكككككككككككاوق  -رضكككككككككككي هللا  رهما– حديت اوه  مم -رمحهم هللا-وي كّ م  به قمجل اجلمهمجر

أن ي ق مَّهم فيها،  به أن ي مبمجا  به  صككككف  قال: ملا افكْت ت ِحْت ِريكْرِب سكككك،لت يهمجب رسككككمجل هللا 
رواه  ((ُأِ ةُُّكْم  يَها َه مى يِلكم َرا شََََِْئَنا    )): ما رمج مرها مه الثمم والزرع، فقال رسككككككككككككككمجل هللا 

 .(4)مسبم
، بليل  به جمجاز املسكككككاقاب ال إىل أجل ((ه ى يلك را شََئنا ُأِ ةُُّكْم  يها)): فقمجل الريب 

 .(5)حمدوب
  ه ه ا ا شكال، أبجمجوة أشهمها جمجاحن: -رمحهم هللا–وقد أجاب اجلمهمجر 

 : أن ه ا حمممجل  به اخلصمجصية، فهي ه ه القصة، أممجر وأشيا  ال جتمجز اتهاقا.األول

                                 
 /9أجل مسكككككمه. مث يف املسكككككاقاب ذكم أن ما يقال مه أحكام يف املزار ة يقال هرا وال اسكككككتثرا . احملبه 

 . وهمج جداا نميب!46، و40

 .1859 /4: وداية افتهد ا ظم( 1)

 .167 /9ا ظم: احلاوي ( 2)

 .254 /7ا ظم: البيان لب مماين ( 3)

 سبق  مجيه يف املس،لة الساوقة.( 4)

 .543 /7ا ظم: املغ  ( 5)
= 
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 ْمُكةَّ ما أمرَ  ْمُكأ ةُّ))يف هكك ا احلككديككت: ليس يف قمجلككه  )): -رمحككه هللا–قككال احلككاف  أومج  مم 

بليل  به جمجاز املسككاقاب إىل أجل نري م بمجم، ومدب نري م ّيرة؛ ألّن السككرة قد أحكمت  (1)(( هلل
م اين ا جاراا وسكككائم امل امالا مه الشكككمكة والقسكككمة وأ مجاع المح، وال بة وّيرة يف قصكككة اليهمجب، 

به رصكككمجصكككهم يف ه ا املمجضككك ؛ أل ه ممجضككك  رصكككمجص ال وذلك ا تظار حكم هللا فيهم، فدّل  
 .(2)((سبيل إىل أن يشمكهم فيه نريهم

: أّن ا قمار امل كمجر يف ه ا احلديت ليس يف  قد املسككككككككككككككاقاب أصككككككككككككككال، وإمنا همج يف الثاين
إقمارهم  به البقا  يف أرض ريرب، وذلك كما يقمجل المجل إذا شككككاركه أو قارضككككه: أ ت شككككميكي 

 .(3)ال يميد و لك ضمب مدب جمهمجلة ما أحياه هللا، 
ك وه ((ُأِ ةُُّكْم  يها ه ى يلك را شََئنا))وقمجله:  )): -رمحه هللا–قال ا مام القمطيب  ، متسككككككّ

و ض أهل الظاهم  به جمجاز املسككككككككككككككاقاب إىل أجل جمهمجل، وههمجر الهقها : مالك والشككككككككككككككاف ي 
ه ا الكالم جمجابا ملا  وقالمجا: إنّ  بمجم.والثمجري وأكثم  بما  املديرة  به أهنا ال جتمجز إال ألمد م 

طببمجه حني أراب إرماجهم مرها، وقمجهلم له:  به أن  كهيكم ال مل إمنا همج  به سككككككككككككككبيل إظهار 
املصككككككككككككككبحة املمنّ بة يف إوقائهم يف تبك البالب، فك،هنم قالمجا: إوقابه فيها أ ه  لكم مه إرماجرا؛ 

صككككككككككككككف ما امج مرها، فإن أرمجرا وقيت أله  كهيكم منو ة ال مل يف أرضكككككككككككككككم، وأتر ون  
األرض أو نالبها ال  امم هلا، فبما ف ه ِمت  املصكككككككككبحة  أجاهبم إىل ا وقا ، ووقهه  به مشكككككككككيئته، 

–وقد بّل  به ذلك قمجل اوه  مم  وو د ذلك  امبهم  به  قد املسككككككككككككككاقاب، وهللا ت اىل أ بم.
. (4)((ا خيرج منها من مثر أو زرعأهل خير بشطر م  رسول هللا  عامل)): -رضي هللا  رهما

ب اوه  مم  به مككدّ  : ي يراّ فههإن قيههل فكك،فمب ال قككد حلكك كم بون ذكم الصككككككككككككككبخ  به ا وقككا .

                                 
. 228 /2(، 1450ه ا البه  رواية ا مام مالك يف املمجط،، يف املسككاقاب، حب ما جا  يف املسككاقاب، )( 1)

. ا ظم: االست كار املسيب، وذكم اوه  بد الرب مه وصبه مه مسرد أيب هميمب  وهمج ممسل س يد وه
 وما و دها. 39 /6

 .464 /6التمهيد ( 2)

 .553 /2ا ظم: املقدماا املمهداا ( 3)

 سبق  مجيه يف مس،لة كما  األرض.( 4)
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م بمجمة، ال همج وال نريه ممه روى القصككككككككككة، فمه أيه يشككككككككككمط األجل؟ فاجلمجاب: أن ا هاع قد 
حلزمان، واملسككككاقاب مه حب ا  قد  به مر  ا جارب افهمجلة فيما مه شكككك، ه أن ي مف ال مل فيه 

ا جارب، لكه انتهما فيها حالة جهالة مقدار ما حيصككككككككل مه األجمب، وه ا ممجضكككككككك  المرصككككككككة 
: فإن قيل اخلاصكككة هبا، فاسكككتث  جمجاز ذلك، ووقي ت يني الزمان  به أصكككبه مه وجمجب املما اب.
ال حيتاج إىل  ال  سككككككككككككبّ م أهنا مه حب ا جارب، ول هي أرت القماض، وهمج أصككككككككككككبها...والقماض

املساقاب وإن أشبهت القماض...نري أهنا تهارقه مه  : أنّ فاجلوابضمب مّدب، فك لك املساقاب. 
الهائدب احلاصككككككككككبة مرها مقيَّدب يف ال ابب حلزمان؛ إذ الغالب مه الثممب أهنا ال  وجه  رم، وهمج أنّ 

ق ت املسككاقاب، وي تت نيَّ فيها سككرة وهي الهائدب، ول لك قبرا حنه وأومج  مجر: إذا و  وّد مرها يف كلّ 
مّدب صككككككككككككككحَّْت، ومح  ِبْت  به مّدب فائدب تبك السككككككككككككككرة، وليس ك لك القماض؛ إذ ال يدرى هل 
حيصككككككككككككككل مره فائدب أو ال؟ وإذا حصككككككككككككككبت فال ي ْدِرى ما هي؟ فكان القماض وباب اجل ل أوىل، 

اب وباب ا جارب أوىل، ول لك كان يف املشكككككككهمجر  قدا جائزا، وال حيتاج إىل أجل، وكا ت املسكككككككاق
: فيحتمل احلديت أن يكمجن وعلى هذا ول لك كا ت  قدا الزما، واحتاج إىل ضككككككككككككككمب أجل.

ِ لبمساقاب أجال ي يسم ه المَّاوي، فبم يرقبه، أو وق   قد املساقاب، ومح الريب  ل  به سرة ِ نيَّ
ملتمجالية، وهللا ت اىل السككككككككككككككرة األرمى وقَّاهم  به ذلك، وهك ا يف األ مجام ا واحدب، فبما جا ا

 .(1)((أ بم
 
 
 
 
 
 
 

                                 
به وبهظه  به طمجله. وهللا وما و دها. وه ا الكالم لتراوله لألبلة م  املراقشككة   ما  ق 417 /4املههم ( 1)

 املمجّفق.
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 ث الثاين: الشفعة والسلف.املبح
 وفيه ستة مطالب:
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  (1)املطلب األول: حمل  الشفعة
فيما جتمي فيه الشكككككككه ة، هل جتمي الشكككككككه ة يف ال قار، وما  -رمحهم هللا–ارتبف ال بما  

  ة يف كّل شي ؟يتب ه يف البي  مه األورية، واألشجار، أو جتمي الشه
ف هب هاهري أهل ال بم إىل أن الشكككككككككه ة إمنا جتمي يف ال قار وما تب ه يف البي  مه الدور 

–(3)، وا تصككككككككككم له أومج ال باس القمطيب(2)واألورية واألشككككككككككجار، و به ه ا م اهب األئمة األرو ة
 .-رمحهم هللا

 ومه األبلة هلم  به ذلك:
َرْي كاَن لمُ  )): قال: قال رسكككككككمجل هللا  -رضكككككككي هللا  رهما– ه جاوم وه  بد هللا  -1

َََِ   (4)شََِةيٌك ِ   َرْبَعن  ٍَتَّى ُيْؤِيَن شََةيكمُ ذ  هْن َرض أْو َنْبلإذ  م مْيَس لمُ  أْن َيِبيَم 

 .(5)رواه مسبم ((أَخَذذ وإْن كمِةَه َتَةكم

                                 
 .2/474الشه ة: استحقاق شميك أر  مبي  شميكه وثمره. ا ظم: حدوب اوه  مفة ( 1)

، 376 /6، تبيني احلقائق 109 /4، ودائ  الصككككككككككككككرائ  1/266ا ظم: تتصككككككككككككككم القدوري م  البباب ( 2)
، 476 /3شككككككمح الكبري ، حاشككككككية الدسككككككمجقي م  ال228، المسككككككالة الوه أيب زيد ص 299 /2التهمي  

، 956 /3، مسكككككككائل  بد هللا ألويه 382 /2، مغ  احملتاج 67 /5، روضكككككككة الرالبني 172التربيه ص 
 .122، زاب املستقر  ص 439 /7املغ  

وما و دها. و سب اخلالف يف املس،لة إىل و ض املكيني، ويف  سشة كما يقمجل  524املههم  /4ا ظم: ( 3)
يني، ول ل الصكككككككككمجاب األول، أل ه  ا و د ذلك  به  را  يف إحدى الموايتني احملققمجن لبمههم: املالك

. 7 /2، وا ظم: ا شككككككككماف الوه املر ر 6/70 ره، وذكم بليبه وهقشككككككككه، وهمج ك لك يف االسككككككككت كار 
 سككككككب اخلالف إىل  را  فق ، و سككككككب اوه قدامة اخلالف إليه ومالٍك يف أحد قمجليهما، وإ كار ه ه 

، ويرظم: املغ  5/314، وإكمال امل بم لبقاضككككككككككككككي  ياض 2/215إلمام املازري الرسككككككككككككككبة يف امل بم ل
7/440. 

ا ظم:  .قامة، ورو  القمجم: حمبتهم، والمحع ه ه، ومره المو ة، وهي أرّا مه المو المو : املرزل وبار ا ( 4)
 .، مابب: )رو (343الرهاية يف نميب احلديت واأل م ص 

 .46 /11(، 4103الشه ة، )صحيخ مسبم، البيمجع، حب ( 5)
= 
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سول  هلل    )): (1)ويف له  له -2 َضى ر َسمْ       م ِشْةكمن  لمْم ُتْق شْفَعِن يف ُكل   : َرْبَعن  أْو بال

ٍَتَّى ُيْؤِيَن شِةيكمُ ذ  هْن شاَء أمَخَذ وإْن شاَء َتَةكمذ  هي   ٍَاِئط ذ لما َيِحلُّ لمُ  أْن َيبيَم 

ٍَقُّ ِبِ   .((باَع ولمْم ُيْؤِيْنُ   مُهَو أم

ٍَاِئط ذ لما َيْص ُ    )): (2)ويف له  أرم -3 ُح أْن لشُّْفَعُن ِ   ُكل  ِشْةك  ِ   أْرضإ أْو َرْبمإذ أْو 

ٍَتَّى    ٍَقُّ ِبِ   ٍِِبِ ذ  َيْأُخُذ أْو َيَدُعذ  هْن أمَبى  شةيُكُ  أ ٍَتَّى َيْعِةَض َه مى صا َيبيَم 

 .((ُيؤِيَنُ 

أ بت الشككككككككككككككه ة، وقّيدها يف ه ه  : أن الريب وجه االسههههههههههتدالل من هذه األحاديث
 .المواايا حلمو ة، واحلائ ، واألرض، ومثل ه ا التقييد متهق  به قبمجله

يف كل شكككي   [ي   الشكككه ة]ذهب و ض املكّ يّ ني إىل وجمجهبا  )): -رمحه هللا–قال القمطيب 
مه ال قار واحليمجان واألط مة، وإليه ذهب  را  يف إحدى الموايتني  ره، م تمًدا يف ذلك  به 

ش       )) ما رّمجه المم ي مه حديت اوه  باس ممفمج ا: شفعن يف كل  شفيمذ و ل شةيك  ((ء ل
(3) ،

ة وجمجب  ،(4)الرحكككاوي حنمجه ممفمج كككا وروى ا يف ذلكككك وقيكككاس نري ال قكككار  بيكككه، و بكككّ ككككً ومتمسككككككككككككككّ 
االشكككمان، وال حجة يف ذلك؛ ألن احلديت ليس وصكككحيخ ا سكككراب، وإمنا صكككحيحه ممسكككل، ولمج 
سكككبَّمرا صكككحَِّته، لكّره مِقيَّدا مبا ذكمهه مه قمجله: رو ة أو حائ  أو أرض، ومثل ه ا التقييد م تكَِّهقا 

ب واملمجِجب ودليل قمجله   إ ا جعل    )) :به قبمجله  رد أهل األصككككككككككككككمجل؛ أل ه اتهق فيه املمجج 

                                 
 (.4104املمجض  الساوق، )( 1)

 .47 /11(، 4105املمجض  الساوق، )( 2)

المم ي يف جام ه، يف األحكام، حب ما جا  أن  -رضكككككككي هللا  رهما–أرمجه مه مسكككككككرد اوه  باس  (3)
. قال أومج  يسه: ه ا حديت ال   مفه مثل ه ا إال مه حديت 106 /6(، 1371الشميك شهي ، )

كَّمي، وقككد روى نري واحككد  ه  بككد ال زيز وه رفي   ه اوه أيب مبيكككة،  ه الريب أ  يب محزب السكككككككككككككك 
 ممسال، وه ا أصخ.

يف شككككككمح م اين اشًثر يف الشككككككه ة، حب  -رضككككككي هللا  رهما–أرمجه الرحاوي مه مسككككككرد اوه  باس ( 4)
 . وهمج ورهس إسراب المم ي ولهظه.125 /4الشه ة حجلمجار، 

= 
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ََم: ربعن أو ٍائطذ أو أرض  لنيب  ََفعن يف كل  را مل يقس (( لش
اليت هي  (إمنا)ف،ته وكككككككككككككككككككككك، (1)

سم   )) لبحصككككم، وهمج أيضككككا مههمجم مه األلف والالم يف قمجله: شفعن  ي ا مل يق وودليل زايبب ، (( ل
(( هي  ضةبت  حلدودذ وصة ت  لعةق  ال شفعن   )) ي يف ه ا احلديت:البشار 

وه ا  اد يف ، (2)
وأما ذلك القياس: فبيس وصكككككككحيخ؛ لمججمجب  أن الشكككككككه ة تصكككككككمجصكككككككة مبا ذكم يف ذلك احلديت.

الهمق وني األصكككل والهمع، فإن األصكككل ال ي همج ال قار ي ظم الضكككمر فيه  به الشكككميك مبشكككاركة 
فقد ينذيه، وال يقدر  به التشّبا مره لصككككك مجوة وي  ال قار، وت ّ ر ذلك  األجريب له، وتالرته،

يف أكثم األوقاا، وليسكككككككت كال موض وما يرقل وحي ِمجَّل، فإن اال هصكككككككال  ه الشكككككككمكة فيه يسكككككككري 
 .(3)((لسهمجلة وي ها، واخلموج  رها يف كل األوقاا، وأكثم احلاالا، فا هصال، فال يصّخ القياس

 
 
 
 
 
 
 

                                 
 به ه ه المواية، ول به بمج وني له  الشكككككيشني، فهي البشاري، يف الشكككككمكة، حب الشكككككمكة يف ي أقف ( 1)

 لشفعن يف كل را مل يقسمذ  هي  و عت     إ ا جعل  لنيب )): 165 /5(، 2495األرضني ونريها، )

 بالشفعن يف كل را مل يقسم:    ضى رسول  هلل   . ويف مسككبم: (( حلدودذ وُصة  مت  لعةقذ  ال شفعن  

. وهللا ت اىل -رضككككككي هللا  رهما–، وقد سككككككبق قميبا، وكبه مه مسككككككرد جاوم وه  بد هللا ((ربعن أو ٍائط
 أ بم.

سبق  مجيه يف احلاشية قبل ه ه احلاشية، وه ه الزايبب يف ممجاض  كثريب مه البشاري، مرها يف الشه ة، ( 2)
 .550 /4(، 2257حب الشه ة فيما ي يقسم...)

 وما و دها. 524 /4املههم ( 3)
= 
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 ين: ال شفعة للجاراملطلب الثا
 به أّن الشككككككككه ة لبشككككككككميك ال ي ي يقاسككككككككم، فيما وي  مه  -رمحهم هللا–أه  أهل ال بم 
 .(1)أرض أو بار أو حائ 

 وارتبهمجا يف اجلار: هل تثبت له الشه ة كالشميك، أو ال؟
ذهب ههمجر أهل ال بم إىل أن الشكككككككككه ة ال تثبت لبجار، وإن كان مالصكككككككككقا، و به ه ا 

 .-رمحهم هللا-(5)، وارتاره القمطيب(4)، واحلراوبة(3)، والشاف ية(2)يةم هب املالك
 واستدلمجا يف  صمب م هبهم أببلة مرها:

 لشْفَعُن ِ   ُكل  َرا لمْم ُيْقَسْمذ  ))قال:   -رضي هللا  رهما–ما رواه جاوم وه  بد هللا  -1

 .(6)أرمجه البشاري ((نمَعا شْف مُصة  مِت  لعُُّةق  مذ َووُدُدُح ْل ِتَبِةهي  ُض 

 :منه من ثالثة أوجهاالستدالل و 
أررب  ه حمّل الشككككككككه ة أ ه فيما ي يقسككككككككم، فا تهه و لك وجمجهبا يف  : أن الريب هاأحد

 نريه.
 : بليل اخلراب، وهمج أ ه ملا  ّبقها وغري املقسمجم بّل  به أّن املقسمجم خبالفه.والثاين
 .(7) به سقمجطها م  القسمة :  صُّه الثالث

                                 
 .136ا هاع الوه املر ر ص ( 1)

 /3، حاشية الدسمجقي م  الشمح الكبري 230، تتصم ربيل ص 878 /3ا ظم:  قد اجلمجاهم الثميرة ( 2)
474. 

 .226 /5، الرجم المجهاج 72 /5، روضة الرالبني 72 /4ا ظم: المجسي  ( 3)

 .255 /6، ا  صاف 136 /5، املبدع 751 /2ا ظم: املقر  يف شمح تتصم اخلمقي ( 4)

ف، بتمجا  -رمحهم هللا–وما و دها. واخلالف يف ه ه املسكككك،لة مشككككهمجر  ه احلرهية  526 /4ا ظم: املههم ( 5)
الشككككه ة لبجار كالشككككميك، وإن كان الشككككميك  ردهم مقدًَّما  بيه يف المتيب. ا ظم: تتصككككم الرحاوي 

 .264 /1، البباب يف شمح الكتاب 66 /3، حتهة الهقها  121ص 

 سبق  مجيه يف املس،لة الساوقة.( 6)

 .62 /3، ويرظم: املقدماا املمهداا 632 /2ا شماف لبقاضي  بد المجهاب ( 7)
= 
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سول  هلل    )) قال:  ره و  -2 َضى ر َسْم: َرْبَعن  أْو        م َشِةكمن  لمْم ُتْق شُّْفَعِن ِ   ُكل   بال

ٍَتَّى ُيْؤِيَن شةيكمُ ذ  هْن شاَء أمَخَذ وإْن شاَء َتَةكمذ  هي   ٍَاِئط ذ لما َيِحلُّ لمُ  أْن َيِبيَم 

ٍَقُّ ِبِ   .(1)رواه مسبم ((َباَع َولمْم ُيْؤِيْنُ   مُهَو أم

ج ل الشه ة يف مال مشمن مآله القسمة، وليس وني  : أن الريب ه االستدالل منهوج
 .(2)املتجاوريه شمكة، وال ويرهما ربرة، فال وجه لبقضا  ويرهم حلشه ة

: أن الشه ة  بتت يف ممجض  المجفاق  به رالف األصل، مل ىن م دوم من املعقول -3
رمبا برل  بيه شكككميك، فيت،ّذى وه،  يف حمّل الّرزاع فال تثبت فيه، وذلك أّن الشكككميك

فتد مجه إىل مقاتته، أو يربب الدارل املقاتة، فيدرل الضككككككككككككككمر  به الشككككككككككككككميك 
 .(3)ورقا مبكه، وما حيتاج إىل إحدا ه مه املمافق، وه ا ال يمججد يف املقسمجم

وذهب  ))اخلالف يف ه ه املسككككككككككككككك،لة، فقال:  -رمحه هللا ت اىل–وقد  ظّم ا مام القمطيب 
،  (4)الشككككككككككككككه ة ال جتب يف اجلمجار، وهمج م هب  مم و بي و ثمان ومه و دهم همجر إىل أنّ اجلم

واألوزا ي، ومالك والشاف ي، وأمحد ، (5)كس يد وه املسيب، وأيب سبمة وه  بد الممحه، وروي ة
وسببهما  وإسحاق. وذهب أومج حريهة والكمجفّيمجن إىل أ ه جتب وه الشه ة، ووه قال اوه مس مجب.

  )) أحدمها: حديت جاوم املتقدّ م، وقد رّمجه البشاري: ولهظه فيه: يثني صحيحني:م ارضة حد

َسْمذ     شُّْفَعُن ِ يَ ا لمْم ُيْق ضُ هَي ل شُ  مُصة  مِت  لعُُّةق  م ذ َووُدُدُح ْل ِتَبِة   ((نمَعْفا 
وًث يهما: رمَّجه . (6)

                                 
 سبق  مجيه يف املس،لة الساوقة.( 1)

 .534 /4، املههم 855 /2ا ظم: القبس ( 2)

 .438 /7املغ  ( 3)

، أل م  مم، وأ م 80 /8(، 14392فال شه ة، )ا ظم: املصرف ل بد المزاق، حب إذا ضموت احلدوب ( 4)
 ثمان يف املسكككككككككككككك،لة القابمة، وي أقف  به أ م  بي يف املسكككككككككككككك،لة نري أن ا مام مالك  قل إهاع أهل 

 ، وهللا أ بم.236 /2املديرة  بيه يف املمجط، 

 .236 /2روى ا مام مالك أ م س يد وه املسيب، و قل اتهاق أهل املديرة املمجط، ( 5)

  سبق  مجيه يف املس،لة الساوقة. (6)
= 
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ٍَقُّ  )) يقمجل: البشكككاري  ه أيب راف  قكككال: ت كككت الريب  َجاُر أ ِب ِ  ْل وقكككد رّمجكككه . (1)((ِبصَََََقم
ٍَقُّ ِبشََََُْفَعِتِ ذ ُيْنَتظمُة إْن كاَن   )) :المم ي مه حديت جاوم قال: قال رسككككككككككككككمجل هللا  ْلَجاُر أ

ًٍِد        ًبا إَي  كماَن طمِةيُقُهَ ا َو  يف حككديككت البشككاري أب ككه  (اجلككار)وقككد أتّول و ض ال بمككا  . (2)((غماِئ
امل كمجر فيه حّق اجلمجار، كما قال احلديت اشرم:  (صكككقبال) الشكككميك، كما قد أتّول و ضكككهم أنّ 

 كمنْ ا ِر َ ِهِبَةى أْ لمِإ )) رجال قال: اي رسككككككككككككككمجل هللا! إن   جاريه، فإىل أيّ هما أهدي؟ فقال: أنّ 
وه ان الت،ويالن فيهما وك ْ دا؛ فإن حديت المم ي ير اُّ  به رالف ذلك، وأشككبه ما ، (3)((ااًبَب

حديت جاوم األول أرجخ؛ ملا قار ه مه  مل اخلبها ،  : إنّ -يظهم  فيهما  –يقال يف ذلك 
وههمجر ال بما ، وأهل املديرة، ونريهم...وأيضككككككككككككا: فإن أحابيت اجلمهمجر مشككككككككككككهمجرب متهق  به 

 . (4)((صّحتها، وأحابيت الكمجفيّ ني ليست مبرزلتها
                                 

. وفيه 551 /4(، 2258أرمجه البشاري يف الشككه ة، حب  مض الشككه ة  به صككاحبها قبل البي ، )( 1)
 قصة.

(، وقال: ه ا حديت نميب، 1369أرمجه المم ي يف األحكام، حب ما جا  يف الشككه ة لبغائب، )( 2)
ه أيب سككككككككككككككبيمان،  ه  را   ه جاوم، وقد تكبَّم وال   بم أحدا روى ه ا احلديت نري  بد املبك و

ش بة يف  بد املبك وه أيب سبيمان مه أجل ه ا احلديت، و  بد املبك  قة م،ممجن  رد أهل احلديت، 
ال   بم أحدا تكّبم فيه نري شكككك بة مه أجل ه ا احلديت. وقد روى وكي   ه شكككك بة  ه  بد املبك وه 

بارن  ه سككككهيان الثمجري، قال:  بد املبك وه أيب سككككبيمان أيب سككككبيمان ه ا احلديت. وروي  ه اوه امل
 /3(، 3518ميزان، ي   يف ال بم. واحلككديككت أرمجككه أومج بواب يف ا جككاراا، حب يف الشككككككككككككككه ككة، )

. ولهظهم: ..يرتظم هبا 188 /3(، 2494، واوه ماجة يف األحكام، حب الشككككككككككككككه ة حجلمجار، )506
رالف ال بما  يف  506 /3وه! وأورب اخلرايب يف م اي السككره  وإن كان نائبا إال المم ي فهيه: يرتظم

فرقل  ه الشكككككككككاف ي قمجله: خناف أن ال يكمجن حمهمجظا وأومج سكككككككككبمة حاف ، و ه  صكككككككككحة ه ا احلديت،
المم ي أ ه س،ل  ره البشاري فقال: تهمب وه  بد املبك، وروي  ه جاوم رالف ه ا، و ه ش بة أ ه 

 .ليه فيهإ، وفيه حبت يمج  378 /5م  ذلك يف ا روا   حهاأللباين صحأ كم ه ا احلديت، و 

رضي –، مه حديت  ائشة 553 /4(، 2259أرمجه البشاري يف الشه ة، حب أي اجلمجار أقمب، )( 3)
 . وي أقف  به له  أن رجال س،ل... وهللا أ بم.وهي السائبة لبريب  -هللا  رها

 وما و دها. 526 /4املههم ( 4)
= 
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 املطلب الثالث: الشفعة فيما ال ينقسم

، (1) مج ما إذا قسككم وربت املره ة املقصككمجبب مره قبل القسككماملقصككمجب و دم اال قسككام هرا: ه
 كاحلمام الصغري، والمحه الصغري، وحنمج ذلك.

فإذا كان ال قار يقبل القسككككككككككككككمة، فال رالف يف وجمجب الشككككككككككككككه ة فيه، وأما ما ال يقبل 
 .-رمحهم هللا–القسمة، فارتبف فيه ال بما  

يما يقبل القسككمة، و به ه ا مشككهمجر وال ي  بيه ههمجرهم: همج أ ه ال جتب الشككه ة إال ف
 .-رمحهم هللا – (5)، واستظهمه القمطيب(4)، واحلراوبة(3)، والشاف ية(2)م هب املالكية

 واستدلمجا  به ذلك أببلة مرها:
 لشُّْفَعُن ِ   ُكل  َرا لمْم ُيْقَسْمذ  ))قال:   -رضي هللا  رهما–ما رواه جاوم وه  بد هللا  -1

 .(6)أرمجه البشاري ((نمَعْفا ُش مُصة  مِت  لعُُّةق  مذ َووُدُدُح ْل ِتَبِة  ُضهَي 

أ بت الشكه ة فيما ي يقسكم، فدّل  به أن الشكه ة إمنا  : أّن الريب وجه االستدالل منه
 .(7)جتب فيما يقبل القسمة؛ ألّن ما ال يرقسم ال يقال فيه يثبت فيه حكم ك ا وك ا إذا قسم

                                 
 .524 /4م ا ظم: املهه( 1)

 .476 /3، حاشية الدسمجقي م  الشمح الكبري 402 /3، الشمح الصغري 230ا ظم: تتصم ربيل ( 2)

 .225 /5، الرجم المجهاج 70 /5، روضة الرالبني 69 /4ا ظم: المجسي  ( 3)

 .257 /6، ا  صاف 137 /5، املبدع 63ا ظم:  مدب الهقه ص ( 4)

 املسكككك،لة هم احلرهية، فقالمجا جبماين الشككككه ة حىت فيما ال يرقسككككم. . واملشالهمجن يف524 /4ا ظم: املههم ( 5)
. وهمج قمجل 345 /9، الدر املشتار م  رب احملتار 110 /4، ودائ  الصرائ  69 /3ا ظم: حتهة الهقها  

 /5، وروضكككككة الرالبني 402 /3 رد املالكية، والشكككككاف ية، ورواية  رد احلراوبة، كما يف الشكككككمح الصكككككغري 
 .257 /6ف ا  صاو ، 71

 سبق  مجيه يف املربب األول.( 6)

 .103 /7وما و دها، البيان لب مماين  64 /3ا ظم: املقدماا املمهداا ( 7)
= 
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ُشْفَعنم ِ       إي ))قال:   ه  ثمان وه  هان  -2 ُشْفَعنمذ َولما  َو مَعِت  ْلُحُدوُد ِ    ْلأمْرِض  م ما 

 .(1)أرمجه ا مام مالك ((ِبْئةإ َولما ِ    مْحِل َنْبلإ

أّن الشه ة شم ت  زالة الضمر، فال جتب فيما فيه ضمر أكرب؛ ألن أ ظم الضمريه  -3
 .(2)يمف  أبهمجن مره

حلبائ ؛ أل ه ال ميكره أن يتشّبا مه أن يف إ باا الشكككككككه ة فيما ال يرقسكككككككم ضكككككككمرا  -4
إ باا الشه ة حلقسمة، وقد ميتر  املشمي ألجل الشهي ، فيتضّمر البائ ، وقد ميتر  

 !.(3)البي  فتسق  الشه ة، فينبّ ي إ باا الشه ة إىل  هيها

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املطلب الرابع: الشفعة يف املنتقل بغري عوض، وفيه مسألتان:
يف  بمجا الشه ة يف املرتقل حلبي ، وذلك لداللة  –رمحهم هللا –بم ال رالف وني أهل ال 

 مَضى رسول  هلل    )) قال: -رضي هللا  رهما–السرة الصحيحة  به ذلك، ف ه جاوم وه  بد هللا 

                                 
. وقال ا مام مالك: و به ه ا 240 /2(، 1461املمجط،، يف الشككه ة، حب ما ال تق  فيه الشككه ة، )( 1)

 األمم  رده.

 .856 /2ا ظم: القبس ( 2)

 .442 /7املغ  ( 3)
= 
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 ٍَتَّى ُي ٍَاِئط ذ لما َيِحلُّ لمُ  أْن َيِبيَم  ْؤِيَن َشةيكمُ ذ بالشُّْفَعِن ِ   ُكل  ِشْةكمن  لمْم ُتْقَسْم: َرْبَعن  أْو 

ٍَقُّ ِبِ  . وأما إذا كان (1)رواه مسكككككبم  (( هْن شََاَء أمَخَذ وإْن شََاَء َتَةكمذ  هي  باَع ولمْم ُيْؤِيْنُ   مُهَو أ
اال تقال وغري وي ، فهمج  به صككككككككككككككمجرتني: أوالمها: ما كان ا تقاال جرباي، وهي املسككككككككككككككك،لة األوىل، 

 س،لة الثا ية.والثا ية: ما كان ا تقاال ارتياراي، وهي امل
 املسألة األوىل: فيما انتقل انتقاال جراي

رمحهم –إذا ا تقل  صككيب الشككميك ا تقاال جرباي، كاال تقال حملريا ، فقد اتهق أهل ال بم 
-رمحهم هللا–(3)، وارتيار القمطيب(2) به أن ال شه ة يف ذلك، وهمج م هب األئمة األرو ة -هللا
. 

 باا االتهاق، أن املرصككككمجص  بيه يف احلديت همج البي ،  به ه ه املسكككك،لة و د إ والدليل
واملرتقل وغري ارتيار ليس وبي  وال يف م ىن البي ، فإ باا الشككككككككككككككه ة فيه حتّكم، فال يهيد، وأل ه 
ا تقال قهمي فبم يضّم حلشميك، خبالف املشمي فإ ه كان مه حّقه أن ال يدرل  به الشميك 

 .(4)بيهضمرا، فبما ي يه ل تسّب  الشميك  
 

 املسألة الثانية: فيما انتقل انتقاال اختياراي
 ا تقال  صيب الشميك ارتيارا مره إما أن يكمجن و مجض، أو وغري  مجض.

                                 
 سبق  مجيه.( 1)

، الكايف الوه قدامة 385 /2، مغ  احملتاج 230، تتصكككككككككككككم ربيل ص 376 /6ا ظم: تبيني احلقائق ( 2)
 .1878 /4. و ا اوه رشد احلهيد  به االتهاق يف وداية افتهد 531 /3

ي ا همب فحكه . وذكم القمطيب وقببه ا مام املازري، والقاضي  ياض، أن الراوق529 /4ا ظم: املههم ( 3)
 /4، املههم 315 /5، إكمال امل بم 215 /2 ه مالك أ ه رأى الشككككككككككككككه ة يف املريا . ا ظم: امل بم 

. قال ا مام: وهمج قمجل شكككككككككككككككاذ ي يسككككككككككككككم  إال مره فيما أ بم. وي أقف  به تمهة الراوقي، ويف 529
  سشة: الراوثي. كما  به حمقق امل بم، وحمققمج املههم.

 .385 /2، ومغ  احملتاج حلرا 496 /5مه ال زيز  الت بيل الثاين( 4)
= 
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، وإن (1)فإن ا تقل و مجض وكان ال مجض ماال كالبي ، فالشككككككككه ة فيه حمّل اتهاق كما سككككككككبق
شكككككبه ذلك، فارتبهمج كان ال مجض نري مال، ك،ن يكمجن يف صكككككداق أو أجمب أو أرش جراية وما أ

 فيه  به قمجلني:
، ورجحه (3)، والشكككككككككككككككاف ية(2): تثبت فيه الشككككككككككككككه ة، و بيه م هب املالكيةالقول األول

 .-رمحهم هللا–(4)القمطيب
 رمحهم هللا.(6)، واحلراوبة(5): ال تثبت فيه الشه ة، وهمج م هب احلرهيةالقول الثاني

إىل ارتالفهم يف ترقيخ مراط  : يظهم   أن سككبب ارتالفهم يف ذلك راج سبب الخالف 
ه ا احلكم، فمه رأى أن احلكم م ّبق حلبي  فق  قصككككككم احلكم  بيه، ومه رأى أن احلكم م ّبق 

  به مربق امل اوضة أ بت احلكم فيما سبيبه امل اوضة، وإن كان ال مجض نري مال.
 :األدلة

 : أصحاب القول األول تعليل
قال الشككككقا و مجٍض نري املال،  قد م اوضككككة،  ّبل أصككككحاب القمجل األول قمجهلم: أبن ا ت

 .(7)فثبتت فيه الشه ة كالبي 

                                 
 .530 /3و ا اوه قدامة  به أ ه إهاع. الكايف ( 1)

، حاشككككية الدسككككمجقي م  الشككككمح الكبري 403 /3، الشككككمح الصككككغري 878 /3ا ظم:  قد اجلمجاهم الثميرة ( 2)
3/ 475. 

 .228 /5، الرجم المجهاج 78 /5، روضة الرالبني 74 /4ا ظم: المجسي  ( 3)

 وما و دها. 528 /4ا ظم: املههم ( 4)

 .376 /6، تبيني احلقائق 67 /3، حتهة الهقها  121ا ظم: تتصم الرحاوي ص ( 5)

 .252 /6، ا  صاف 137 /5، املبدع 530 /3ا ظم: الكايف الوه قدامة ( 6)

 .106 /7، البيان لب مماين 193 /8ا ظم: املرتقه لبباجي ( 7)
= 
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أحابيت الشكككككككككه ة إمنا وربا يف ا تقال املبك حلبي ، ويبحق  )): -رمحه هللا–قال القمطيب 
وه ما يف م راه مه امل اوضكككاا، كدف  الشكككقا يف صكككداق، أو أجمب، أو أرش جراية، وما أشكككبه 

 .(1)((ا حلاق  ؛ أل ه مه أقمجى مماتب ينبغي أن خيتلف فيهوال ذلك، فه ا فيه الشه ة، 
: أبن القياس نري صككحيخ؛ أل ه يف البي   ر  الشككقا و مجضككه مه املشككمي، وال ونوقش

 .(2)ميكه ذلك يف نري البي  فافمقا
 :أصحاب القول الثاني تعليل

 .(3) بل هنال  قمجهلم: أبن الشقا ا تقل وغري مال، أشبه املمجهمجب واملمجرو 
ه ا القمجل أبن الضمر الالحق حلشميك، ال اتبف يف اال تقال االرتياري، سمجا   ويناقش

 كان و مجض ما  أم نري ما ، فاقتضه ذلك إ باا الشه ة.
 :الترجيح

أن القمجلني متقارحن يف القمجب، إال  -ال ي يظهم مه رالل براسككيت هل ه املسكك،لة وهللا أ بم
ك وه أصكككحاب القمجل أن القمجل األول همج ال ي يتمشكككّ  ه م  م هب القائسكككني، فحقيقة ما متسكككّ

الثاين، همج الت بيل و بة قاصككككككككككككككمب، أو  هي الت بيل هبة، وكان الرظم ألصككككككككككككككحاب القمجل األول 
حلت ككديكة. وهك ا الرهج األرري همج األظهم يف  ظمي، فكالت بيككل هرككا أهمجن مه الت بيككل يف حكديكت 

 . (4)هران. وهللا ت اىل أ بمالمح، وقد اتهقمجا  به الت بيل والت دية 
ووقي الرظم يف الصمجرب الثا ية مه اال تقال، وهي اال تقال وغري  مجض، كاهلبة لغري الثمجاب، 

 والصدقة، هل جتمي فيه الشه ة؟

                                 
 و دها.وما  528 /4املههم ( 1)

 .445 /7ا ظم: املغ  ( 2)

 ا ظم: املصدر الساوق.( 3)

روى احلاف  اوه ال ميب  ه ا مام اجلمجي  أ ه قال: إن األر  حلشكككككككككككه ة نري م بل، واسكككككككككككتركمه وأ كمه ( 4)
 .854 /2مبس،لة المح. يرظم: القبس 
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 يف ذلك  به قمجلني:–رمحهم هللا ت اىل –ارتبف ال بما  
، وارتاره (1)لكية: جتمي الشككككككككككككككه ة يف املرتقل وغري  مجض، وهمج قمجل  رد املاالقول األول

 .-رمحهم هللا ت اىل– (2)القمطيب
–(3): ال جتمي الشككككككه ة يف املرتقل وغري  مجض، وهمج م هب األئمة األرو ةالقول الثاني

 .-رمحهم هللا
: تمّبب الصككككككدقة واهلبة وني امل اوضككككككاا واملريا ، فمه حيت إ ه ا تقال  ه سبببب الخالف

 .(4)ه ال مجض أشبه املريا ارتيار يشبه البي ، ومه حيت إ ه ِرب يد  
 : األدلة

 :أدلة أصحاب القول األول
ََُّْفَعُن ِ   ُكل  َرالإ لمْم ُيْقسَََمْ  )) -رضكككككككككي هللا  رهما–حديت جاوم وه  بد هللا  -1  ((لش

 .(5)أرمجه البشاري

ج ل الشه ة يف كّل ما ي يقسم، وي يهمّ ق وني جهاا  : أن الريب وجه االستدالل منه
 .(6)فيه املرتقل وغري  مجضاألمالن، فيدرل 
إذا صّحت كالكالم   ّا  به اال تقال حلبي ، و صمجص الريب  : أبّن الريب ويناقش

 المجاحد، ال يمّب و ضه وب ض.

                                 
 .190 /8ي ، املرتقه لبباج1878 /4، وداية افتهد 635 /2ا ظم: ا شماف لبقاضي ( 1)

 .529 /4ا ظم: املههم ( 2)

 /2، املمجط، 376 /6، تبيني احلقائق 106 /4، ودائ  الصككككككككككككرائ  121ا ظم: تتصككككككككككككم الرحاوي ص ( 3)
، روضكككككة الرالبني 496 /5، ال زيز 399 /3، الشكككككمح الصكككككغري 439، الكايف الوه  بد الرب ص 238

 . 135 /5، املبدع 365 /1، احملّمر 63،  مدب الهقه ص 384 /3، مغ  احملتاج 77 /5

 .529 /4املههم ( 4)

 .514 /4(، 2213ه ا البه   رد البشاري يف البيمجع، حب وي  الشميك مه شميكه، )( 5)

 .529 /4، املههم 636 /2ا ظم: ا شماف لبقاضي ( 6)
= 
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 .(1)أن الشميك مّبك نريه حرتياره، فمججب الشه ة وه كالبي ، وو لك فارق املريا  -2

ديد املالزم الدارل  به أّن الشكككككه ة تت ّبق حملرتقل وغري  مجض لبحمجق الضكككككمر الشككككك -3
 .(2)الشميك ارتيارا

 : أدلة أصحاب القول الثاني
سول  هلل    )) قال: -رضكككي هللا  رهما–حديت جاوم وه  بد هللا  -1 َضى ر شُّْفَعِن    م بال

شِةيكمُ ذ      ٍَتَّى ُيْؤِيَن  ٍَاِئط ذ لما َيِحلُّ لمُ  أْن َيِبيَم  َسْم: َرْبَعن  أْو  ِشْةكمن  لمْم ُتْق ِ   ُكل  

ٍَقُّ ِبِ   .(3)رواه مسبم (( هْن شاَء أمَخَذ وإْن شاَء َتَةكمذ  هي  باَع َولمْم ُيْؤِيْنُ   ُهَو أ

ملا  ّا  به أ ه ال حيل له أن يبي ، كان فيه التهاا  : أن الريب وجه االسههههههههتدالل منه
 حيّل له أن إىل أّن إ باا الشكككككككككككككه ة إمنا همج يف حالة البي ، ولمج كان نري البي  مثل البي  لقال: ال

 .(4)امجه  ه مبكه
يرّا  به احلكم،   به األحكام  به التهصكككككيل، وإمنا الريب  ال يبزم أن يرّا الريب 

ويكمجن االجتهاب لب بما  يف اسكككترباط ال بل، ومه مث تمتيب األحكام الشكككم ية  بيها. وهللا ت اىل 
 أ بم.

 

 .(5)أن املرتقل وغري  مجض ال تثبت فيه الشه ة كاملريا  -2

 .(6): أبن املريا  ا تقال ال حرتيار، واهلبة والصدقة ا تقال حرتيار فافمقاونوقش

                                 
 .191 /8ا شماف لبقاضي يف املمجض  الساوق، ويرظم: املرتقه ( 1)

 .529 /4املههم ( 2)

  مجيه.سبق ( 3)

 .215 /2ا ظم: امل بم وهمجائد  مسبم ( 4)

 .444 /7املغ  ( 5)

 .527 /4ا ظم: املههم ( 6)
= 
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أّن حملَّ المجفاق همج يف البي ، واخلرب ورب فيه، وليس نريه يف م راه؛ ألن الشهي   ر ه  -3
 .(1)مه املشمي مبثل السبب ال ي ا تقل وه إليه، وال ميكه ه ا يف نريه

 :الترجيح
 ه املسككك،لة أّن الصكككحيخ ما ذهب إليه أصكككحاب القمجل الثاين، فإن كمجن ال ي يظهم يف ه 

اهلبة والصدقة وحنمجمها يف م ىن البي  و يد، واألقمجى همج قمجب شبه اال تقال وغري  مجض حملريا  مره 
 حلبي ، وهللا ت اىل أ بم.

 
 املطلب اخلامس: الشفعة للذمي 

ة لبمسككككككبم  به املسككككككبم، ولبمسككككككبم يف  بمجا الشككككككه  -رمحهم هللا–ال رالف وني ال بما  
  به ال مي، وارتبهمجا يف  بمجهتا لب مي  به املسبم.

ف هب اجلمهمجر مرهم إىل أن الشكككككككككككه ة تثبت لب مي  به املسكككككككككككبم كاملسكككككككككككبم، و به ه ا 
 رمحهم هللا. (5)، وارتيار أيب ال باس القمطيب(4)، والشاف ية(3)، واملالكية(2)م هب احلرهية

 لة مرها:واستدلمجا  به ذلك أبب
ََُّْفَعُن ِ   ُكل  َرالإ لمْم ُيْقسَََمْ  )) -رضكككككككككي هللا  رهما–حديت جاوم وه  بد هللا  -1  ((لش

 .(6)أرمجه البشاري

                                 
 .444 /7املغ  ( 1)

، حاشككككككككككككية الشككككككككككككبيب  به تبيني 114 /4، ودائ  الصككككككككككككرائ  396 /9ا ظم: اهلداية م   تائج األفكار ( 2)
 .370 /6احلقائق 

 .400 /3، الشمح الصغري 1781 /4لس ،  يمجن افا399 /5ا ظم: املدو ة الكربى ( 3)

 .384 /2، مغ  احملتاج 490 /5، ال زيز 111 /7ا ظم: البيان لب مماين ( 4)

يف املسكككككك،لة. ا ظم:  -رمحهم هللا–. واشككككككتهم رالف احلراوبة واحلسككككككه والشكككككك يب 528 /4ا ظم: املههم ( 5)
الزركشككي  به تتصككم اخلمقي  ، شككمح9، 547 /3، الكايف الوه قدامة 959 /3مسككائل  بد هللا ألويه 

2/ 565 . 

 .سبق  مجيه يف مس،لة الشه ة يف املرتقل وغري  مجض( 6)
= 
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 .(1): أن ه ا  امد يف املسبم ويف ال ميوجه االستدالل منه
أن ما جاز أن ميبك وه املسككككككككبم مه امل اوضككككككككاا، جاز أن ميبك وه ال مي كسككككككككائم  -2

 .(2)البيا اا

ه ة ريار يثبت  زالة الضكككككمر  ه املال، فثبت لب مي  به املسكككككبم، كشيار أن الشككككك -3
 .(3)المب حل يب

َََْة ِن ٍّ ))قال:  أن رسكككككككككمجل هللا  : روي  ه أ س وه مالك فإن قيل ََُْفَعنم ِلَنص  ((لما ش
 .(4)أرمجه البيهقي

 فجمجاوه: أّن ه ا حديت واه ال قيام له. وهللا املمجّفق.
 (5)احليوان  املطلب السادس: حكم سلف

 وفيه مسألتان:
 املسألة األوىل: حكم سلف احليوان غري اآلدمي 

 .(6)ال رالف وني  بما  األمة، وفقها  املبة، يف جمجاز قمض ما  دا احليمجان

                                 
 .4/528ا ظم: املههم ( 1)

 .9/98ا ظم: احلاوي ( 2)

 .7/112البيان لب مماين ( 3)

: مه طميق 6/108السككره الكربى، حب رواية ألهاظ مركمب ي كمها و ض الهقها  يف مسككائل الشككه ة، ( 4)
ف  اوه  دي، وقال: قال أومج أمحد )همج اوه  دي(: أحابيت هئل مظبمة جدا، وراصكككة إذا روى احلا

يف تمهة هئل وه جنيخ احلرهي. مث رواه البيهقي مه كالم  8/222 ه الثمجري. وهمج ك لك يف الكامل 
 احلسكككككككه البصكككككككمي وصكككككككمجوه، وهمج ك لك  رد اوه أيب شكككككككيبة يف البيمجع، حب الشكككككككه ة لب مي واأل مايب،

(، 14411، و رد  بد المزاق يف البيمجع، حب هل لبكافم شكككككككككككككه ة ولأل مايب، )7/666(، 23057)
 .374 /5، حلشك يف كمج ه  ه أ س مه قمجله أو احلسه. ويرظم: إروا  الغبيل 8/84

السبف همج القمض، وهمج: بف  متممّجل يف  مجٍض نري تالٍف له ال  اجال. ا ظم: حدوب اوه  مفة ( 5)
2/401. 

 .2/197، ا قراع يف مسائل ا هاع 165 ظم: مماتب ا هاع ص ا( 6)
= 
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، (1)وذهككككككب ههمجر أهككككككل ال بم، إىل جمجاز قمض احليمجان، و بيككككككه مكككككك هككككككب املككككككالكيككككككة
 .-رمحهم هللا– (4)، ورّجحه القمطيب(3)، واحلراوبة(2)والشاف ية

 ومه أبلتهم  به ذلك:
استسبف مه رجل وكما، فقدمت  بيه إول  : أن رسمجل هللا حديت أيب راف   -1

مه إول الصككككككككككدقة، ف،مم أح راف  أن يقضككككككككككي المجل وكمه، فمج  إليه فقال: ي أجد 
َََُنُهْم )): فيها إال ريارا رح يا، فقال  ٍْسَ َََاًءأْهِعِ  إيَّاُه؛ إنَّ ِخَياَر  لنَّاِس أ  (( مضَ

 .(5)رواه مسبم

اقمض حيمجاه، وه ا  اد يف حمّل الرزاع، فال جيمجز  : أن الريب وجه االسههههههههههتدالل منه
 ال دول  ره.

 .(6)أن ما يثبت سبما، ميبك حلبي  ويضب  حلمجصف فجاز قمضه كاملكيل واملمجزون -2

 .(7)أن ما صّخ أن يثبت يف ال مة مهما صّخ أن يثبت فيها قمًضا كالثياب -3
 ملسألة الثانية: حكم سلف اجلواريا

رالفا مله مر  ذلك  -رمحهم هللا-إذا تقّمر أّن القمض جائزا يف احليمجان  رد ههمجر األئمة 
 ، فهل جيمجز قمض اجلمجاري؟-رمحهم هللا-مه احلرهية

                                 
 . 2/75، جمجاهم ا كبيل 125 /2، شمح زروق  به المسالة 213ا ظم: المسالة الوه أيب زيد ص ( 1)

 وما و دها. 154 /2، مغ  احملتاج 32 /4، روضة الرالبني 461 /5ا ظم: البيان لب مماين ( 2)

 وما و دها. 123 /5، ا  صاف 172 /3الكايف  ،432 /6ا ظم: املغ  ( 3)

. واملشالهمجن هم احلرهية كما سككبف يف السككبف يف احليمجان، وشككبهتهم أن احليمجان 506 /4ا ظم: املههم ( 4)
، تتصم 4/61ال يرضب  حلصهة كما يف مس،لة السبم يف احليمجان كما تقّدم. ا ظم: شمح م اين اشًثر 

 .124 /7  الربهاين ، احملي14 /3ارتالف ال بما  

 سبق  مجيه يف مس،لة السبم يف احليمجان.( 5)

 .432 /6املغ  ( 6)

 .462 /5البيان لب مماين ( 7)
= 
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، (1)ذهكب ههمجر أهكل ال بم إىل أّن قمض اجلمجاري ال جيمجز، و بيكه مك هكب األئمكة األرو كة
 .-رمحهم هللا– (2)وارتاره القمطيب

 وكان مه احلّجة هلم يف ذلك:
األمم افتم   بيككه  رككده: أّن مه )): -رمحككه هللا-: قككال ا مككام مككالككك إمجاع أهل املدينة -1

اسككتسككبف شككيًئا مه احليمجان وصككهٍة وحتبية م بمجمة، فإ ه ال أبس و لك، و بيه أْن يمّب مثبه، 
حالل ما ال حيّل، فال يصبخ، وتهسري ما كمه إال المجالئد؛ فإ ه ااف يف ذلك ال ري ة إىل إ

مه ذلك: أْن يسكككتسكككبف المجل اجلارية فيصكككيبها ما ودا له، مث يمّبها إىل صكككاحبها و يرها، 
صمجن فيه ألحدٍ   . (3) ((ف لك ال يصبخ وال حيّل،وي يزل أهل ال بم يرهمجن  ره، وال يمرّ 

هموج، وذلك أّن القمض مه ال قمجب : أّن جتمجيز قمض اجلمجاري يبزم مره إ ارب المن املعقول  -2
 .(4)اجلائزب، فيجمجز لبمقمض أْن يمّب ال ني

، فال يسكككككككتباح وه المجط  ، وألّن  -3 قمض 
 
، فإ ه ال مير ه مه ربّ ها امل أّن املبك حلقمض ضككككككك يفا

األوضككاع مما حيتاط هلا، ولمج أحبرا قمضككهّه أفضككه إىل أّن المجل يسككتقمض أمًة، فيرنها، مث 
 .(5)، ومىت احتاج إىل وطئها استقمضها فمجطئها، مث رّبها، كاملتاع املست اريمّبها مه يمجمه

                                 
، البيان 2/75، جمجاهم ا كبيل 6/529، ممجاهب اجلبيل 2/125ا ظم: شككككككككككككمح زروق  به المسككككككككككككالة ( 1)

، ا  صكككككككككككككككاف 3/172دامة ، الكايف الوه ق6/432، املغ  2/155، مغ  احملتاج 5/461لب مماين 
. وقد سككككككككككبق أّن احلرهية ال جييزون قمض احليمجان مربقا. وأما احلراوبة فالصككككككككككحيخ  ردهم  دم 5/123

جمجاز قمض و   بم مربقا، كما  ّا  بيه املمباوي. كما جمّجزا املالكية والشكككككككككاف ية قمض اجلمجاري مله 
 م.حتمم  بيه مبحممية أو متّجس؛ ال تها   بة املر ، وهللا أ ب

حيت أجازوا قمض اجلمجاري  -رمحهم هللا–. واملشالهمجن يف ذلك هم أهل الظاهم 4/506ا ظم: املههم ( 2)
مربقا، وهمج أيضكككككككككككككا قمجل الرربي. كما أجازه و ض املالكية شكككككككككككككميرة أْن يمّب نريها، وهمج قمجل اوه  بد 

 .2/125، شمح اوه هجي  به المسالة 8/225احلكم. ا ظم: احملبه 

 .2/209املمجط، ( 3)

 . 6/433ا ظم: املغ  ( 4)

 املصدر الساوق.( 5)
= 
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وه ا احلديت بليل  به جمجاز قمض احليمجان، وهمج م هب )) : -رمحه هللا–قال القمطيب 
اجلمهمجر، ومر  مه ذلك الكمجفيمجن، وه ا احلديت الصحيخ حجة  بيهم. واستثىن مه احليمجان 

قمضهّه؛ أل ه ينبي إىل  ارية الهموج. وأجاز ذلك و ض أكثم ال بما  اجلمجاري، فمر مجا 
أصحاورا وشمط أْن يمّب نريها، وأجاز ذلك مربقا الرربي، واملزين، وباوب األصبهاين. وقصم 

و ض الظاهمية جمجاز القمض  به ما له مثلا مه امل نّي واملكيل، واملمجزون، وه ا احلديت حّجة 
 .(1) (( بيهم
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                 
  .4/506املههم  (1)
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 لث: التفليس واحلجر واحلوالة.املبحث الثا
 وفيه تسعة مطالب:

 
 
 
 
 
 
 

 املطلب األول: احلجر على املفلس وبيع ماله
: مداين قصم ما ويده  ه وفا  ما  بيه مه الديمجن، فربب الغمما  أر         ما  املفلس

 .(1)ويده
: فهككككل املهبس حيجم  بيككككه مه أجككككل حقمجق الغممككككا ، ومير ككككه احلككككاكم مه إ ا علم ههههذا

 التصمف يف ماله، ويبي  ماله مه أجل إيها  نممائه أوال؟

                                 
 .431 /4املههم ( 1)
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إىل أّن املهبس حيجم  بيه إذا طبب الغمما ، وأّن  -رمحهم هللا–ذهب هاهري أهل ال بم 
،  وهمج م هب (1)احلاكم يبي   بيه ماله، وه ا قمجل أيب يمجسككككككككككف وحممد وه احلسككككككككككه مه احلرهية

 .-رمحهم هللا–  (5)وارتيار أيب ال باس، (4)، واحلراوبة(3)، والشاف ية(2)املالكية
 وقد استدل اجلماهري  به قمجهلم أببلة مرها:

ِ   ِثَ ارإ  ُأصيَب َرُجٌل ِ   َهْهِد َرُسوِل  هلل   ))قال:  ما رواه أومج س يد اخلدري  -1

ُس ذ  مَتصََََدََّق  لنَّا((َتصََََدَُّ و  َه مْيِ )):  ْبَتاَهَهاذ  مكمثَة َدْيُنُ ذ  قال رسَََول  هلل 

قال رسََََول  هلل         ِنِ ذ   ِلكم َو ماَء َدْي ْيِ ذ   مْم َيْبُ ْ  َي ئ :     َه م را َرا    ))لغة ُخُذو  

 .(6)رواه مسبم ((َوَجْدُتْمذ َولمْيَس لمُكْم إلَّا َيِلكم

                                 
 .255 /6، تبيني احلقائق 132 /10وما و دها، البراية  233 /1ا ظم: تتصم القدوري م  البباب ( 1)

 .218 /3، الشمح الصغري 1181 /2، امل مج ة 227 /5ا ظم: املدو ة الكربى ( 2)

 .125 /4، روضة الرالبني 384 /7، احلاوي 144م: تتصم املزين ص ا ظ( 3)

 .281 /5، ا  صاف 479 /2، شمح الزركشي  به تتصم اخلمقي 537 /6ا ظم: املغ  ( 4)

وما و دها. واملشالف يف املس،لة همج ا مام أومج حريهة  بيه الممحة، فإ ه يمى أ ه  431 /4ا ظم: املههم ( 5)
، اهلداية م  233 /1ا حيبس حىت يمجيف نمما ه. ا ظم: تتصكككككم القدوري م  البباب ال حيجم  بيه، وإمن

. وت بيبه: أّن احلجم إهدار أهبيته، وإحلاقه حلبهائم، 268 /6، تبيني احلقائق 271 /9 تائج األفكار 
 وذلك ضمر  ظيم، فال جيمجز إحلاقه وه لدف  ضمر راص. 

 . 462 /10(، 3958لمجض  مه الديه، )صحيخ مسبم، املساقاب، حب استحباب ا( 6)
= 
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ٍََجَة َه مى  أنَّ  لنَِّب َّ ))  (2)،  ه أويككه(1) ه  بككد الممحه وه ك ككب وه مكالكك -2

 .(4)أرمجه البيهقي ((ذ َوَباَهُ  َه مْيِ  ِ   َدْييإ كاَن َه مْيِ رالمُ  (3)ُرَعاِي ْبِي َجَبلإ

ك ابحلديث  حجم  به املداين، وحع  بيه ماله، وقسكككككمه وني  : أن الريب وجه التمسههه 
 الغمما ، وال م ىن لبتهبيس نري ه ا.

ا ِرْي أنَّ َرُج ً )): (6) ه أويه (5)ما رواه مالك  ه  مم وه  بد الممحه وه بالف املزين -3

ٍَِل  مُيْغ   ِبَهاذ ثمَّ ُيْسِةُع  لسَّْيَة  َيْسِبُق  ْلَحاجَّذ       ُجَهْيَننم كماَن َيْسِبُقُ   ْلَحاجُّذ  َيشَتةي  لةََّو 

                                 
همج  بد الممحه وه ك ب وه مالك األ صاري السبمي، أومج اخلراب املدين. ولد الشا م املشهمجر.  قةا. مه كبار التاو ني. قيل: ولد ( 1)

 .349، تقميب الته يب ص5/37. ماا يف رالفة سبيمان وه  بد املبك. ا ظم: ا صاوة يف  هد الريب 

 بد هللا، وقيل: أومج وشري، وقيل: أومج  بد الممحه ك ب وه مالك وه أيب ك ب وه القني األ صاري، السَِّبمي. همج أومج  (2)
الشا م املشهمجر. شهد ال قبة، وحي  هبا، و ّبف  ه ودٍر، وشهد أحًدا وما و دها. و ّبف  ه تبمجن، وهمج أحد الثال ة 

. وقيل: ماا يف ديثا. ماا أايم قتل  بي وه أيب طالب مثا مجن ح ال يه تيب  بيهم. روي له  ه رسمجل هللا 
 .5/455، ا صاوة 2/378. ا ظم: هت يب األتا  والبغاا رالفة م اوية 

همج أومج  بد الممحه م اذ وه جبل وه  ممو وه أوس وه  ائ  األ صاري، اخلزرجي. ا مام املقّدم يف  بم احلالل ( 3)
طا مجن  ممجاس يف الشام سرة سب   شمب أو اليت و دها. و اش أرو ا و ال ني  واحلمام. شهد املشاهد كّبها. ماا يف

 .6/109، ا صاوة 2/403سرة. وقيل نري ذلك. ا ظم: هت يب األتا  والبغاا 

. مث رواه  ه اوه ك ب وه مالك ممسككككككككككككال، 48 /6السككككككككككككره الكربى، حب احلجم  به املهبس ووي  ماله يف الديمجن، ( 4)
مزاق رواه هك ا. قبت: رواه اوه وهب مه طميق اوه شككهاب  ه  بد الممحه وه ك ب ممسككال أيضككا وصككمجوه؛ ألن  بد ال
(، ولكرككه يف املربمجع 15177، ورواه  بككد المزاق يف البيمجع، حب املهبس واحملجمجر  بيككه، )233 /5كمككا يف املككدو ككة 

، وقال: صحيخ 273 /3 مفة الصحاوة، متصل نري ممسل! رالفا حلكاية البيهقي الساوقة  ره، وك ا رواه احلاكم يف م
 به شككككمط الشككككيشني وي امجاه، ووافقه ال هيب واأللباين؛ فإ ه مه رواية م مم  ه الزهمي  ه  بد الممحه وه ك ب  ه 

يف رواية  48 /2، وقال احلاف  اوه كثري يف إرشككككككككككاب الهقيه 645 /6أويه، واحلديت صككككككككككححه اوه املبقه يف البدر املرري 
 .5/261وه ا إسراب جيد والقصة صحيحة. ويرظم: ا روا   م مم مسردا،

همج  مم وه  بد الممحه وه  رية وه بالف املدي ، املزين. روى  ره اوه حممبة واوه إسحاق ومالك. وذكمه اوه أيب  (5)
 يموي إال  ه  قة حامت والبشاري، وي ي كما فيه جمًحا وال ت ديال. نري أّن رواية مالك  ره بليل  به تمج يقه له؛ فإ ه ال

، التاريخ الكبري لببشاري 6/121 رده. وهللا أ بم. وذكمه اوه حبان يف الثقاا.ا ظم: اجلمح والت ديل الوه أيب حامت 
 .5/152، الثقاا الوه حبان 6/172

، 5/272ت ديل  بد الممحه وه  رية املزين يموي املماسيل. ك ا قال  ره اوه أيب حامت واوه حبان. ا ظم: اجلمح والهمج  (6)
= 
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ْلُأسََََْيفَم               نَّاُسذ  هنَّ   ْعُدذ أيُّها  ل رَّا َب  مأمْ  مَسذ  ُةِ م أْرُةه إلمى ه ة بي  خلعابذ  قال: أ

رضََََِ  ِرْي ِديِن  وأراَنِتِ  بأْن ُيقاَل: سَََََبَق  ْلَحاجَّذ ألما وإنَّ   مْد َد َن             ذ(1)ُأسََََْيِفَم ُجَهْيَننم  

ًََا َََْبَح  ْد ِريَي ِبِ (2)ُرْعِةضَ ذ  مَ ْي كاَن لمُ  َه مْيِ  َدْيٌي  ْ َيْأِتَنا باْلَغَد ِةذ َنْقسَََُِم رالمُ  (3)ذ  أمصَ

ٍََةٌبَبْيَنُهْمذ وإيَّاُكْم و لدَّْيَي؛  هنَّ أموَّلم  َ مٌّ (4)ذ وسِخَةُه 
))
(5). 

، وي يركمه : أّن ه ا قضككككا   مم وه اخلراب مبحضككككم الصككككحاوة وجه االسهههتدالل منه
 .(6)مركم، فكان إهاً ا

أّن احلْجم ملا جاز حملمض ألجل المجر ة، ألّن املال صكككككككككككككككائم إليهم وإن ي ميبكمجه يف  -4
م وقكككد اسككككككككككككككتحّقمجه يف احلكككال، فككك،وىل أن جيمجز احلجم وكككديمجن الغممكككا ؛ ألّن املكككال هل

 .(7)احلال

 املطلب الثاين: من وجد متاعه بعينه عند املفلس فهو أحق به
يف أّن مه حع سككككككككككككككب ة  به رجل مث أفبس قبل  -رمحهم هللا–ال رالف وني أهل ال بم 

 .(8)القبض، أّن صاحب السب ة أحّق هبا

                                 
 .7/66الثقاا 

 .1/343. ا ظم: ا صاوة أسيه  اجله  أبرن الريب همج  (1)

م ىن بان م مضا أي استدان م مضا  ه القضا ، فم مضا مب ىن است مض، كما يقال: أوقد أواستمجقد، ( 2)
 .245 /2وأربف واستشبف. وفيه كالم كثري ه ه رالصته. ا ظم: الت بيق  به املمجط، لبمجّقشي 

م ىن ريه وه أي نببه الديه، يقال: ريه حلمجل ِريْكًرا: إذا وق  فيما ال ق ِبِل له وه، وك لك كّل ما نببك  (3)
  .246 /2و الن فقد ران  بيك، ورا ت وه اخلمم وران وه الر اس. ا ظم: الت بيق  به املمجط، لبمجّقشي 

 .246 /2لت بيق  به املمجط، لبمجّقشي احلمب وهتخ الما : السبب، يقال: حمب المجل ماله. ا ظم: ا( 4)

، ومه 286 /2(، 1525أرمجه ا مام مالك يف املمجط،، يف األقضكككية، حب جام  القضكككا  وكماهيته، )( 5)
 .49 /6طميقه البيهقي، يف حب احلجم  به املهبس ووي  ماله، 

 .432 /4، املههم 1181 /2ا ظم: امل مج ة ( 6)

 .385 /7احلاوي ( 7)

 . 1939 /4اق اوه رشد يف وداية افتهد  قل االته( 8)
= 
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ب الغمما ، وههرا وارتبهمجا إذا أفبس و د القبض، هل البائ  أحّق وسكككككككككككككب ته، أو همج أسكككككككككككككمج 
 مس،لتان:

 : إ ا كان التفليس بعد القبض، وقبل أن يقبض البائع من مثنه شيئااألوىلاملسألة 
إىل أّن صككككككككككككككاحب السككككككككككككككب ة أحّق هبا، و به ه ا  -رمحهم هللا–ذهب ههمجر أهل ال بم 

 .-رمحهم هللا– (4)، وارتيار القمطيب(3)، واحلراوبة(2)، والشاف ية(1)م هب املالكية
قال: قال رسكككككككمجل هللا  مبا  بت مه حديت أيب هميمب  -رمحهم هللا–تدّل اجلمهمجر واسككككككك

 :((          ِِبِ  ِرْي غمْيِةه ٍَقُّ  َََانإ  مْد أْ  مَس  مُهَو أ ُجلإ أْو إْنسََ ْنَد َر ِنِ  ِه لمُ  ِبَعْي َرا متهق  ((َرْي أْدَركم 
 .(5) بيه

دِ   ه رسكككككمجل هللا  و ره  أنَُّ  )) رده اْلِمتاع  وي يهمّ قه:  يف الّمجل ال ي يك ْ د م ، إذا و ج 

ٍِِبِ   لَِّذي َباَهُ   . (6)أرمجه مسبم ((ِلَصا
أيَُّ ا َرُجلإ ))قال:  و ه أيب وكم وه  بد الممحه وه احلار  وه هشككككككككام أن رسككككككككمجل هللا 

ٍَقُّ ِبِ ذ   َباَع َرَتاًها  مأمْ  مَس  لَِّذي  ْبَتاَهُ  ِرْنُ ذ َولمْم َيْقِبْض ِرْي مَثِنِ  شََََْيًئا  وَ      َجَدُه ِبَعْيِنِ   ُهَو أ

ٍُِب  ْلَ َتاِع ِ يِ  أْسَوُة  ْلُغَةَراِء  .(7)أرمجه ا مام مالك ((وإْن راَت  لَِّذي  ْبَتاَهُ ذ  مَصا
                                 

 .235 /3، الشمح الصغري 304 /2، شمح زروق  به المسالة 1638 /4ا ظم:  يمجن افالس ( 1)

 .205 /2، مغ  احملتاج 3 /5، ال زيز 152ا ظم: التربيه ص ( 2)

 /5صكككككككاف ، ا  480 /2، شكككككككمح الزركشكككككككي  به تتصكككككككم اخلمقي 235 /3ا ظم: الكايف الوه قدامة ( 3)
286. 

. ورالف احلرهية يف املسكككككككك،لة، فقالمجا: همج أسككككككككمجب الغمما  مربقا. ا ظم: تتصككككككككم 433 /4ا ظم: املههم ( 4)
 .273 /6، تبيني احلقائق 278 /9، اهلداية م   تائج األفكار 236 /1القدوري م  البباب 

وجد ماله  رد مهبس يف  أرمجه البشاري يف االسككككككككككككككتقماض وأبا  الديمجن، واحلجم والتهبيس، حب إذا( 5)
، ومسككككبم يف املسككككاقاب، حب مه أبرن ما ح ه 79 /5(، 2402البي  والقمض والمجبي ة فهمج أحق وه، )
 .465 /10(، 3963 رد املشمي وقد أفبس فبه المجمجع، )

 .466 /10(، 3965يف املمجض  الساوق، )( 6)

. وذكم أومج  مم أن احلديت ممسكككككككككككككل 205 /2(، 1419املمجط،، البيمجع، حب جا  يف إفالس الغممي، )( 7)
= 
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أ بت احلّق لصكككككككككككككاحب املتاع ال ي  : أّن الريب وجه االسهههههههههتدالل من هذه األحاديث
 ح ه، فكان أوىل وه مه نريه.

فبيس إال  واحلديت إذا صككّخ و بت  ه رسككمجل هللا  )): -رمحه هللا–يب قال ا مام اخلرا
التسبيم له، وكّل حديت أصلا ومأسه، وم تربا حبكمه يف  هسه، فال جيمجز أن يك ْ تِكِمِض  بيه وسائم 

 .(1)((األصمجل املشالهة، أو يك ِتِ رَِّع إىل إوراله و دم الّرظري له وقّبة االشتباه يف  مج ه
ف و ض احلرهيككة يف أتويككل أحككابيككت ا فالس  )):-رمحككه هللا–وقككال القمطيب  وقككد ت سككككككككككككككَّ

ه  به لغة وال قياس، فْبرضككككمب  ه ذكمها، لمجضككككمجح  أتويالا، ال تقمجم  به أسككككاس، وال تتمشككككّ
 .(2)((فسابها

: إ ا كان التفليس بعد قبض البائع بعض الثمن، هل هو أحق بسههههلعته املسههههألة الثانية
 أو هو أسوة الغرماء

 يف ذلك  به  ال ة أقمجال: -رمحهم هللا–ال بما  ارتبف 

                                 
يف املمجط،  رد هي  رواته، ورواه  بد المزاق  ه مالك  ه اوه شككككككككككككككهاب  ه أيب وكم وه  بد الممحه، 

، وذكم احلاف  اوه حجم مثبه يف 516 /5وبه  املمجط، سككمجا . االسككت كار   ه أيب هميمب،  ه الريب 
 /8(، 15158يهبس فيجد سكككككب ته و يرها، ). قبت: ال ي يف املصكككككرف يف حب المجل 80 /5الهتخ 
، همج  رده ممسكككككككل كما يف املمجط،، ورواه و ده مه طميق نري مالك مسكككككككردا. واحلديت أرمجه أومج 264

باوب مه طميق الق ريب  ه مككالككك كمككا يف املمجطكك، ممسككككككككككككككال، ومه طميق اوه وهككب  ه يمج س  ه اوه 
دي )وهمج محصككككي شككككامي(،  ه الزهمي، شككككهاب ممسككككال، مث رواه مه طميق إتا يل وه  ياش  ه الزوي

 ه أيب وكم وه  بد الممحه  ه أيب هميمب متصكككككال. قال أومج باوب: حديت مالك أصكككككبخ، ي   املمسكككككل 
أصخ مه املسرد. إال أن القمطيب صححه، وك ا الشيخ األلباين. ا ظم: سره أيب باوب يف ا جارب، حب 

-508 /3(، 3522(، و)3521(، و)3520يف المجككل يهبس فيجككد المجككل متككا ككه و يرككه  رككده، )
 .270 /5، إروا  الغبيل 433 /4، املههم 510

 فإ ه  هيس. 412-410 /8، ويرظم كالم أيب  مم يف التمهيد 508 /3م اي السره هبامش السره ( 1)

 .433 /4املههم ( 2)
= 



 االختيارات الفقهّية لإلمام أبي العّباس القرطبّي في غير العبادات

 384 

: أّن البككككائ  أحّق مبتككككا ككككه وإن كككككان قبض و ض الثمه، ويمّب مككككا قبض مه القول األول
 .-رمحهم هللا– (2)، ورّجحه القمطيب(1)الثمه، وه ا م هب املالكية

هكك ا : أّن البككائ  أحّق مبتككا ككه، و ركك  املتككاع وقسكككككككككككككك  البككاقي مه الثمه، و القول الثاني 
 .-رمحهم هللا– (3)م هب الشاف ية

: أّن البائ  إذا قبض مه الثمه شككككككككككككككيئا فهمج أسككككككككككككككمجب الغمما ، وه ا م هب القول الثالث
 . -رمحهم هللا– (4)احلراوبة

 :سبب الخالف
َرْي )): قال: قال رسككككككككككككككمجل هللا  ، فقد روى أومج هميمب (5)ت ارض ال ممجم م  املههمجم 

ٍَقُّ ِبِ  ِرْي غمْيِةهِ    أْدَركم َرالمُ  ِبَعْيِنِ  هِ    ، فه ا (6)متهق  بيه ((ْنَد َرُجلإ أْو إْنسَََََانإ  مْد أْ  مَس  مُهَو أ
احلديت  اّم فيما لمج قبض مه الثمه شككككككككككككككيئا أو ي يقبض، وحديت أيب وكم وه  بد الممحه وه 

ي  ْبَتاَهُ  ِرْنُ ذ َولمْم  أيَُّ ا َرُجلإ َباَع َرَتاًها  مأمْ  مَس  لَِّذ))قال:  احلار  وه هشككككام أن رسككككمجل هللا 

ٍُِب  ْلَ َتاِع   ٍَقُّ ِبِ ذ وإْن َراَت  لَِّذي  ْبَتاَهُ ذ  صََََا َيْقِبْض ِرْي مَثِنِ  شَََْيًئا  مَوَجَدُه ِبَعْيِنِ   مُهَو أم

، وه ا يدّل مبههمجمه أ ه لمج قبض مه الثمه شككككككيئا ي (7)أرمجه ا مام مالك ((ِ يِ  ُأسَََْوُة  ْلُغَةَراِء
ا له قال: إْن يكه أح صكككً ّق حملتاع، فمه قّدم املههمجم مه ه ا احلديت  به ال ممجم أو ج به تصكككّ 

                                 
 ا و دها.وم 236 /3، الشمح الصغري 1939 /4، وداية افتهد 587 /2ا ظم: ا شماف لبقاضي ( 1)

 وما و دها. 434 /4ا ظم: املههم ( 2)

 وما و دها. 209 /2، مغ  احملتاج 44 /5، ال زيز 164 /6ا ظم: البيان لب مماين ( 3)

 /5، ا  صكككككككاف 484 /2، شكككككككمح الزركشكككككككي  به تتصكككككككم اخلمقي 239 /3ا ظم: الكايف الوه قدامة ( 4)
287. 

 .435 /4ا ظم: املههم ( 5)

 ملس،لة الساوقة.سبق  مجيه يف ا( 6)

 تقدم  مجيه يف املس،لة الساوقة. ( 7)
= 
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ًصا له أو ي  قبض و ض الثمه ي يكه له أر  متا ه، ومه قّدم ال ممجم، وي يم ه ا احلديت تصّ 
 قال: إّن له احلّق يف أر  متا ه وإن أر  و ض الثمه. (1)يصّخ  رده

المجا: إّن الهسخ إمنا يثبت له لدف  الضمر، وقمجب سببه ومججمجب  ني و ضدوا ه ا حمل قمجل فق
 . (2)ماله، وذلك يستمجي فيه الهبس جبمي  الثمه أو وب ضه

وال ي يظهم   وهللا أ بم همج القمجل الثالت، وذلك أّن احلديت صككككككككككحيخ متصككككككككككل، كما 
 اّم وراّص، وال  أسككككبهت   رد  مجيه، وب مجى ت ارض ال ممجم م  املههمجم نري مسككككّبمة، فاخلربان

 شّك يف أّن اخلاص مقدَّما، إذ همج إ مال لبدليِبنْي، ومتّسكا حخلبِكِمْيه. وهللا ت اىل أ بم.
 

 املطلب الرابع: إحلاق املوت ابلفلس يف استحقاق املتاع عنده
إذا ماا ا  سككان وكان قد اشككمى متا ا مه رجل وديه، وي ينّب إليه مثره حىت ماا، هل 

 ملتاع متا ه إذا وجده و يره كما همج احلال يف املهبس، أو ال؟يستحق صاحب ا
ذهب ههمجر القائبني أبّن البائ  أحق وسككككككككككككككب ته إذا وجدها و يرها  رد املشككككككككككككككمي إىل أن 
املمجا ليس كككالهبس، فككإذا مككاا فهمج أسككككككككككككككمجب الغممككا ، ولمج وجككد متككا ككه و يرككه، وهكك ا مكك هككب 

 .-رمحهم هللا– (5)، وارتاره القمطيب(4)، واحلراوبة(3)املالكية

                                 
. وسكككككككبق ويان وصكككككككبه 209 /2، مغ  احملتاج 44 /5ذكم و ض الشكككككككاف ية أ ه ممسكككككككل، كما يف ال زيز ( 1)

 واتصاله.

 .1185 /2ا ظم: امل مج ة ( 2)

 .94 /2 ، جمجاهم ا كبيل418، الكايف يف فقه أهل املديرة ص 239 /5ا ظم: املدو ة الكربى ( 3)

، م مج ة أو  الرهه 489 /2، شككككمح الزركشككككي  به تتصككككم اخلمقي 241 /3ا ظم: الكايف الوه قدامة ( 4)
4/ 515. 

. واملشالهمجن يف املسككككك،لة هم الشكككككاف ية، ف،حلقمجا املمجا حلهبس كما ورب يف و ض 433 /4ا ظم: املههم ( 5)
. ذكم الرمجوي 127 /4روضككككككة الرالبني  ،202 /6، البيان لب مماين 395 /7المواايا. ا ظم: احلاوي 

لبمهبس حكمني: أحدمها: ت ّبق الديه مباله حىت ال يره  تصكككمفه فيه مبا يضكككم الغمما ، ًث يهما: أن مه 
وجد  رد املهبس  ني ماله كان أحق وه مه نريه. مث ذكم أن احلكم الثاين يثبت  به امليت أيضكككككا. وي 
= 
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أن رسككككمجل هللا   ه أيب وكم وه  بد الممحه وه احلار  وه هشككككام  ه أيب هميمب  -1
  :أيَُّ ا  ْرِةئإ َ  مكم َوِهْنَدُه َرَتاُع  ْرِةئإ ِبَعْيِنِ ذ  ْ َتضََََى  ))يف حديت املهبس قال

 .(1)باوبأرمجه أومج  ((ِرْنُ  شْيًئا أْو لمْم َيْقِبْض  مُهَو ُأْسَوُة  ْلُغَةَراِء

أيُّ ا  ْرِةئإ َراَت َوِهْنَدُه َراُل  ْرِةئإ )): قال: قال رسككككككككككككككمجل هللا  و ه أيب هميمب  -2

 .(2)رواه اوه ماجة ((ِبَعْيِنِ ذ  ْ َتَضى ِرْنُ  شْيًئا أْو لمْم َيْقَتِضذ  ُهَو ُأْسَوُة  ْلُغَةَراِء

                      : أن املكككككككككهكككككككككبكككككككككس نكككككككككري املكككككككككيكككككككككت، وذلكككككككككك ألمكككككككككميكككككككككه:              مهههههههن املهههههههعهههههههقهههههههول -3
أحكدمهكا: أن املبككك يف احليككاب لبمهبس، وههرككا لغريه. الثككاين: أّن ذمكة املهبس رموكت 
ههرا رماح ال ي مجب، فارتصككككككككككككككاص ه ا حل ني يضككككككككككككككم حلغمما  كثريا، خبالف حال 

 .(3)احلياب
ه األصكككككككككككككككل أن كل مبتاع أحّق مبا اوتا ه حيات )): -رمحه هللا–قال احلاف  اوه  بد الرب 

ودليل ال  (4)[ممجرو   ره، ومصككموف إىل نممائه، إال أن امج شككي  مه ذلك]وممجته، وأّن ذلك 

                                 
ن المجمجع إىل  ني املبي  أصال ولمج يف الهبس كما سبف ويا ه، فهم أذكم احلرهية يف املس،لة ألهنم ال يمو 
 هرا حلرب  م  اجلمهمجر، وهللا املمجفق.

تقدم  مجيه يف املربب الثاين مه ه ا الهصكككككككككككككككل  رد  ميج رواية املمجط، املمسككككككككككككككبة، وذكما هران أن  ( 1)
 القمطيب واأللباين صححا ه ه المواية.

. 117 /3(، 2362حب مه وجد متا ه و يره  رد رجل قد أفبس، ) سكككككككره اوه ماجة، يف األحكام،( 2)
ويف إسككككرابه ميان وه  دي احلضككككممي، أومج  دي احلمصككككي، لني احلديت كما قال احلاف  اوه حجم يف 

. وقمجى الشيخ األلباين ه ه المواية مبتاو اا وشمجاهد. ا ظم: إروا  الغبيل 610(، ص 7853التقميب )
5/ 271. 

 لبمججه الثاين. 433 /4. ويرظم املههم 265 /13 الشمح الكبري( 3)

وما و دها، والرقل لمججمجب  312 /17ما وني امل كمجفني مرقمجل مه ممجسككمج ة شككموح املمجط، حتقيق المكي ( 4)
 رر، يف الرب ة اليت  ردي.

= 
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م ارض له، وي يمججد ذلك إال فيمه وجد  ني ماله  رد مهبس، ه ا همج ال ي ي  تبف فيه 
 .(1)((اشًثر املمفمج ة، وما  داها فمصموف إىل األصل افتم   بيه. وحهلل التمجفيق

 
 بع: حلول الدين ابلفلس واملوتاملطلب الرا

إذا أفبس املم  أو ماا، و بيه بيمجن حاّلة ومنّجبة، فهل تبقه الديمجن املنجبة إىل أجبها، 
 أو حتل حلهبس واملمجا، فيه مس،لتان:

 : حلول الدين ابلفلساملسألة األوىل
 يف حبمجل الديه حلهبس  به م هبني: -رمحهم هللا–ارتبف أهل ال بم 

، وارتيار (2): أّن الديمجن املنّجبة حتّل حلتهبيس، و به ه ا م هب املالكيةالمذهب األول  
 .-رمحهم هللا– (3)أيب ال باس القمطيب

ثاني     هب ال مذ : أن الكككديمجن املنجبكككة ال حتكككل حلتهبيس، وكككل تبقه إىل  جكككاهلكككا، و بيكككه ال
 .-رمحهم هللا– (5)، واحلراوبة(4)م هب الشاف ية

 :األدلة
 :ولأدلة أصحاب القول األ

ِ   ِثَ ارإ  أِصيَب َرُجٌل ِ   َهْهِد َرُسوِل  هلل   ))قال:  ما رواه أومج س يد اخلدري  -1

ذ  َتصََََدََّق  لنَّاُس ((َتصََََدَُّ و  َه مْيِ )):  ْبَتاَهَهاذ  مكمثَة َدْيُنُ ذ  قال رسَََول  هلل 

                                 
 وما و دها.  520 /5االست كار ( 1)

 .201ل ص ، تتصم ربي1184 /2، امل مج ة 237 /5ا ظم: املدو ة الكربى ( 2)

 .435 /4ا ظم: املههم ( 3)

 .128 /4وما و دها، روضة الرالبني  150 /6، البيان لب مماين 152ا ظم: التربيه ص ( 4)

، م مج ة أو  الرهه 485 /2، شككككمح الزركشككككي  به تتصككككم اخلمقي 245 /3ا ظم: الكايف الوه قدامة ( 5)
4/ 546. 

= 
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قال رسََََول  هلل         ِنِ ذ   ِلكم َو ماَء َدْي ْيِ ذ   مْم َيْبُ ْ  َي ِئِ :    ِلُغ َه م َرا َرا    ))َة ُخُذو  

 .(1)رواه مسبم ((َوَجْدُتْمذ َولمْيَس لمُكْم إلَّا َيِلكم
ْسِبُقُ   ْلَحاجُّذ  ))ما رواه  بد الممحه وه بالف املزين  ه أويه:  -2 أنَّ َرُجً ا ِرْي ُجَهْيَننم كماَن َي

ٍَِل  مُيْغ   ِبَهاذ ثمَّ ُيسََِْةُع  لسَََّْيَة  َيسََِْبُق    ْلَحاجَّذ  مأمْ  مَسذ  ُةِ م أْرُةه إلمى  َيشَََتةي  لةََّو 

َََِ  ِرْي   َََْيِفَم ُجَهْيَننمذ رض َََْيفَم ُأس ه ة بي  خلعابذ  قال: أرَّا َبْعُدذ أيُّها  لنَّاُسذ  هنَّ  ْلُأس

َََْبَح  ْد ِريَي ِبِ ذ  م  َ ْي  ِديِن  وأراَنِتِ  بأْن ُيقاَل: سََََبَق  ْلَحاجَّذ ألما وإنَّ   مْد َد َن ُرْعِةضًََاذ  أمص

ِسُم رالمُ  َبْيَنُهْمذ وإيَّاُكْم و لدَّْيَي؛  هنَّ أموَّلم  َ مٌّذ   وسِخَةُه كاَن لمُ  َه مْيِ  َدْيٌي  ْ َيْأِتَنا باْلَغَد ِةذ َنْق

 .(2)أرمجه ا مام مالك ((ٍََةٌب 

نمما  الّمجل، وقسككككككككككككككم  ، فقد ب ا الريب (3)يف احلديت واأل م مه جهة ال ممجم واحلجة
 به املأل أّن مه كان له بيه  به األسككيه   مه ماله  بيهم، وهبى وه اوه اخلراب  املمججمجب

 فبي،ا ليقسم ماله ويرهم، وي يهّصل وني حال ومنّجل، فدّل  به حبمجل الديه حلهبس.

أن املهبس رموت ذّمته وقد ال تر مم، فال حيصككككككككككككل مله أتّرم بيره شككككككككككككي ، م  أ ه  -3
 .(4)حال الهبس أو ودلهميكه أن يكمجن  مجض بيره ممججمجبا 

 :أصحاب القول الثاني تعليل
أّن احلجم  به املهبس إمنا يكمجن حلديمجن احلالة بون املنجبة، فمججب صككككككككككككمف ماله  -1

 .(5)فيما كان سبب احلجم
 .(6)أن األجل حقد لبمهبس، فال يسق  وهبسه كسائم حقمجقه -2

                                 
 . سبق  مجيه يف املربب األول مه ه ا الهصل( 1)

 سبق  مجيه يف املربب األول.( 2)

 .435 /4يرظم: املههم ( 3)

 املصدر الساوق.( 4)

 .456 /7ا ظم: احلاوي ( 5)

 .566 /6املغ  ( 6)
= 
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 .(1)أن التهبيس ال يمججب ما له، فال يمججب ما  بيه -3

 : الترجيح
 ي يمّجخ وهللا أ بم، همج القمجل الثاين، وذلك أّن األصكككككككككككل وقا  املنّجل إىل أجبه، وإذا ال

 كان احلجم ووي  املال لبديه احلاّل فال م ىن لدرمجل املنّجل يف احملاّصة.
والهمق ويره ووني املمجا واضككخ؛ فإّن ذمة امليت قد رموت رماح ال  مارب هلا و ده، واحلي 

 خبالفه. 
ال يشكككبه الهبس يف ه ا املمجا كل الشكككبه، وإن كا ت )) :-رمحه هللا–وه رشكككد قال ا مام ا

 .(2)((كبتا ال متني قد رموت، فإن ذمة املهبس يمجه املال هلا خبالف ذمة امليت
 : حلول الدين ابملوتاملسألة الثانية

 إذا ماا ا  سكككككككككككككان و بيه بيمجن منجبة ي حيْه أجبها، فهل ه ه الديمجن تبقه إىل  جاهلا،
 أو حتّل حملمجا؟

إىل أّن الككّديمجن حتككّل حملمجا، و به هكك ا مكك هككب  -رمحهم هللا–ذهككب ههمجر أهككل ال بم 
 .-رمحهم هللا– (6)، ورّحجه القمطيب(5)، والشاف ية(4)، واملالكية(3)احلرهية

                                 
 املصدر الساوق.( 1)

 .1937 /4وداية افتهد ( 2)

 . 4/275، تتصم ارتالف ال بما  20/28ا ظم: املبسمجط ( 3)

 .201، تتصم ربيل ص2/1184مل مج ة ، ا5/237ا ظم: املدو ة الكربى ( 4)

 .192 /2، مغ  احملتاج 200 /6، البيان لب مماين 455 /7احلاوي ( 5)

. و سكككككككككب القمطيب اخلالف يف ه ه املسككككككككك،لة إىل احلسكككككككككه البصكككككككككمي فق . وهمج 435 /4ا ظم: املههم ( 6)
لزركشكككي  به تتصكككم شكككمح ا، 6/567إذا و ق المجر ة. ا ظم: املغ   -رمحهم هللا ت اىل–م هب احلراوبة 

 . 5/307، ا  صاف 2/485اخلمقي 
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 ومه أبلتهم  به ذلك:
أ ه سككككككككككككككك،ل اوه شككككككككككككككهاب  ه رجل كان  بيه بيه إىل أجل  (1) ه يمج س وه يزيد -1

ٍَِ  َراَت؛ لمنَُّ  لما َيُكوُن    ))قال اوه شككككهاب: فماا،  ٍَلَّ  سُّنَُّن ِبأمنَّ َدْيَنُ   َضِت  ل َر

 .(2)أرمجه اوه وهب ((لمُ  ِررَي ٌث إلَّا َبْعَد  مَضاِء  لدَّْيِي 

مضككت السككرة مصككموف إىل سككرة  -رمحه هللا–: أّن قمجل اوه شككهاب وجه االسههتدالل منه
 . (3)حيتجُّ حملمسل ، فيكمجن حّجًة  رد مهالريب 

أّن الّديه إما أن يبقه مت بّ ًقا و مة امليت، وهمج حمالا ل هاهبا، أو و مة المجر ة، وهمج  -2
ب، مث ال يبزم صاحب الدَّيه اتباع ذمَّت هم، وتسبيم المكة إليهم، أو  حمالا ل دم املمجج 

، فبم يبق  ة، فال يرككالككب وككه أحككدا، وهمج حمككالا إال ت ّبقككه يبقه هكك ا الككّديه ال يف ذمككَّ
 . (4)حلمكة حاالا 

أّن املككال و ككد املمجا ا تقككل إىل الغممككا  وككديمجهنم، وإىل المجر ككة إبر هم، فبمككا كككان حّق  -3
 .(5)المجر ة يرتقل إليهم حااّل، وجب أن يرتقل حق الغمما  إليهم حاال

 
 
 

                                 
همج يمج س وه يزيد وه أيب الرّ جاب األِيْبي، أومج يزيد ممجىل  ل أيب سهيان،  قة إال أّن يف روايته  ه الزهمي ومهًا قبيال، ( 1)

: تقميب ويف نري الزهمي رر،. مه كبار الساو ة، ماا سرة تس  ومخسني ومائة  به الصحيخ، وقيل: ستني. ا ظم
 .614الته يب ص

 . وإسرابه كالشمس.237 /5أرمجه سحرمجن يف املدو ة  ه اوه وهب وه  ه يمج س. املدو ة الكربى ( 2)

يف قمجل الصككحايب مه السككرة، وك ا التاو ي، هل له حكم  -رمحهم هللا–فيه رالف وني  بما  احلديت ( 3)
 .144ص  -رمحه هللا–المف  أو ال؟ ا ظم:  زهة الرظم الوه حجم 

 .435 /4، املههم 589 /2ا ظم: ا شماف لبقاضي ( 4)

 .455 /7ا ظم: احلاوي ( 5)
= 
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 املطلب اخلامس: احلجر على املريض 
بيه فيه مه املمجا، فإذا ممض املم  : همج املميض ممضكككككككا تمجفا اشكككككككه  املقصهههههود ابملريض

ممضا تمجفا، فتربّع تربّ اا مرّجزب، كال تق، واحملاحب يف البي ، واهلبة املقبمجضة، والصدقة، والمجقف 
، فإما أن يه بها يف حدوب  بت ماله، أو يتجاوز، فإن كا ت يف  بت ماله،  ك هّ  ، (1)وحنمج ذلك

 وتك رِكهَّ ، أو همج ممجقمجف  به إجازب المجر ة؟ وه ا وإن كا ت أكثم مه الثبت، فهل تربّ اته تصكككككككخّ 
 م ىن احلجم  به املميض.

ذهب هاهري أهل ال بم إىل أّن املميض حمجمجرا فيما فمجق الثبت حلّق المجر ة، و بيه م اهب 
 .-رمحهم هللا– (3)، وارتيار القمطيب(2)األئمة األرو ة 

 واستدلمجا  به ذلك أببلة مرها:
يف حّجة المجباع مه وج   قال:  ابين رسكككككككمجل هللا   ه سككككككك د وه أيب وقاص  -1

، فقبت: اي رسككمجل هللا! وبغ  ما تمى مه المجج ، وأه ذو (4)أشككهيت مره  به املمجا
. قال: قبت: ((ال))مال، وال يم   إال اورة   واحدب، أف،تصكككككككككككّدق وثبثي ما ؟ قال: 

كثريذ إنَّك أمْن َتَذَر َوَرثَتكم لماذ  لثُ ُث و لث ُث  )). قال: ((لما))أتصّدق وشرمه؟ قال: 

                                 
 وما و دها. 473 /8ا ظم ه ه األمثبة يف املغ  ( 1)

، 373 /7، تبيني احلقائق 481 /6، ودائ  الصكككككككككككككرائ  337 /2ا ظم: تتصكككككككككككككم القدوري م  البباب ( 2)
 /6، البيان لب مماين 251 /3لشكككككككمح الصكككككككغري ، ا342، القمجا ني الهقهية ص 206تتصكككككككم ربيل ص 

، ا  صاف 225 /13، الشمح الكبري 593 /6، املغ  215 /2، مغ  احملتاج 66 /5، ال زيز 206
5/ 272. 

. واملشالهمجن يف املسككككك،لة هم أهل الظاهم، كما  ا  بيه القمطيب وهمج 544، و 357 /4ا ظم: املههم ( 3)
باوب وكافة الظاهمية  به  همجذ كافة تصككككككمفاته، إال يف ال تق،  نّ . و ا  به أ9/101ك لك يف احملبه 

 فشالف باوب ووقية أصحاوه، رال اوه حزم رمحة هللا  به اجلمي .

 .486أي أشمفت مره  به املمجا. ا ظم: الرهاية يف نميب احلديت واأل م مابب )شها( ص ( 4)
= 
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َََْت ُتْنِفُق َنفمقمًن َتْبَتِغ  ِبَها  أْغِنَياَءذ َخْيٌة ِرْي أْن َتَذَر م هالمًن َيَتكمفَُّفوَن  لنَّاَسذ ولمس

ٍَتَّى  ل ُّْقَ ِن َتْجَعُ ها ِ   ِ    ْرَةأمِتكم  .(1)متهق  بيه ((َوْجَ   هلل إلَّا ُأِجْةَت ِبَهاذ 

أن يتصكككّدق أبكثم  طبب مه الريب  : أن سككك د وه أيب وقاص ل منهوجه االسههتدال
، ول هناه  ه ذلك، فكان فيه احلجة والبيان أن املميض مه الثبت، فبم جيزه له رسككككككككككككككمجل هللا 

 .(2)حمجمجر  بيه يف ماله مه الترب اا أبكثم مه الثبت كالمجصية
ِستَّنم وْ ))  ه  ممان وه احلصككككني  -2 ُ وِكَ  لمُ  ِهْنَد َرْوِتِ ذ مْل َيُكْي أنَّ َرُجً ا أْهَتَق 

ذ  مَجزَّأم م أث ماثاذ ثمَّ أْ َةَع َبْيَنُهْمذ  أمْهَتَق لمُ  َراٌل غمْيُةُ ْمذ  مَدَهاُ ْم رسََول  هلل 

 .(3)رواه مسبم (( ثَنْيِي وأمَرقَّ أْرَبَعًنذ َو ماَل لمُ   ْوًلا شديًد 

 بيه يف ماله، وأّن املدوَّم والمجصكككااي إمنا  مج مه  وه ا احلديت حّجة يف أّن املميض حمجمجرا 
 .(5)، فإذا ي يره   ال تق م  سمايته فغريه أوىل(4)الثبت

إنَّ  هلل َتصَََََدََّق َه مْيُكْم ِهْنَد َو ماِتُكْم )): قال: قال رسككككككككككككككمجل هللا   ه أيب هميمب  -3

 .(6)مجه اوه ماجةأر ((ِبُثُ ِث أْرَو ِلُكْمذ ِزَياَدًة لمُكْم ِ   أْهَ اِلُكْم

 

                                 
 /5(، 2742رري مه أن يتكههمجا الراس، )أرمجه البشاري يف المجصكككككككككككككككااي، حب أن يمن ور ته أنريا  ( 1)

. والبه  أليب احلسكككككككككككككني 79 /11(، 4185، ومسكككككككككككككبم يف المجصكككككككككككككية، حب المجصكككككككككككككية حلثبت، )445
 الريساومجري.

 . وأيد احلاف  أومج  مم ذلك أبن رواية الزهمي وبه  الصدقة ال المجصية. 281 /6ا ظم: االست كار ( 2)

 .142 /11(، 4311مه أ تق شمكا له يف  بد، )صحيخ مسبم، يف األميان والر ور، حب ( 3)

 .357 /4ا ظم: املههم ( 4)

 .474 /8املغ  ( 5)

. قال البمجصريي: ه ا إسراب ض يف، 308 /3(، 2709يف سرره، يف المجصااي، حب المجصية حلثبت، )( 6)
ت كار طبحة وه  ممو احلضممي، ض هه نري واحد. واحلديت أشار إىل ض هه احلاف  أومج  مم يف االس

 .79-76 /6. وحسره الشيخ األلباين وشمجاهده يف ا روا  283 /6
= 
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أبّن هللا تصكككككككككككككّدق  به الراس  رد ممجهتم وثبت  : أّن قمجل الريب وجه االسههههههههههتدالل منه
 .(1)أممجاهلم، يدّل مبههمجمه  به أ ه ليس له أكثم مه الثبت

: أّن ه ه احلال الظاهم مرها املمجا، فكا ت  رّيته فيها يف حّق ور ته من املعقول -4
 .(2)ال تتجاوز الثبت كالمجصية

 طلب السادس: ال جيب على احملال قبول احلوالةامل
:  قد إرفاق وم موف، وهي مسككككككككككككككتثراب مه وي  الديه حلديه، ملا فيها مه المفق احلوالة
 .(3): حتمجيل الّديه مه ذّمة إىل ذمةوحقيقتهاوامل موف، 

 واحلمجالة ال تتم إال أبرو ة: حميل وحمال وحمال  بيه وحمال وه.
يف اشككماط رضككا احمليل؛ ألّن احلّق  بيه وال يت نّي  -رمحهم هللا– وال رالف وني أهل ال بم

، وارتبف يف الرمفني اشرِميه هل يشككمط رضككامها، ومسكك،لترا يف احملال، هل (4) بيه جهة قضككائه
 يشمط رضاه يف احلمجالة، أو إذا أحيل وديره  به مبي  وجب  بيه التحمّجل؟

، (5)حملال يف احلمجالة، و بيه م هب احلرهيةذهب ههمجر أهل ال بم إىل أ ه يشكككككككمط رضكككككككا ا
 .-رمحهم هللا– (8)، وصّححه القمطيب(7)، والشاف ية(6)واملالكية

                                 
 .474 /8ا ظم: املغ  ( 1)

 املصدر الساوق.( 2)

 .439 /4ا ظم: املههم ( 3)

، و رد احلرهية فيه 585 /4، واوه حجم يف الهتخ 56 /7ذكم االتهاق  به ذلك اوه قدامة يف املغ  ( 4)
ا القدوري يف تتصكككككمه، والثاين: يشكككككمط. كما يف مصكككككابرهم اشتية قمجالن، أحدمها: ال يشكككككمط وهمج  

 قميبا.

 .72 /5، تبيني احلقائق 239 /7، فتخ القديم 313 /1ا ظم: تتصم القدوري م  البباب ( 5)

 /3، الشككككككككككككككمح الكبري لبككدربيم 810 /2،  قككد اجلمجاهم الثميرككة 403 /2ا ظم: املقككدمككاا املمهككداا ( 6)
325. 

 .228 /4، روضة الرالبني 286 /6، البيان لب مماين 157التربيه ص ( 7)

، 247 /8. ا ظم: احملبه -رمحهم هللا–. واملشالهمجن يف املسكككككككك،لة هم الظاهمية واحلراوبة 439 /4املههم ( 8)
= 
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 وت بيل قمجهلم أبممجر مرها:
أّن احلّق ت ّبق و ّمة احمليل، فال ميبك  قبه إىل نري ذّمته وغري رضكككككا ِمْه له احلّق، كما  -1

 .(1)لمج ت ّبق احلق حل ني
 .(2)نمميه فبيس  بيه أن يرتقل  رها إال ومضاهأن احملال رضي و مة  -2

أن  قل احلق مه ذمة إىل ذمة تيسري  به امل سم، وترهيس  ره، فال جيب، وإمنا همج  -3
 .(3)مه حب امل موف حالتهاق

َرْعُل  ْلَغِن    ))قال:  أن رسككككككككككككككمجل هللا  : وهمج ما رواه أومج هميمب وأما حديث الباب

ٍَُد  .(4)متهق  بيه ((ُكْم َه مى َرِ  ء   مْ َيْتَبْمُظْ ٌمذ َوإي  ُأْتِبَم أم
-فهي ه ا احلديت أمما وقبمجل احلمجالة إذا أحيل  به مبي ، وقد ا هصككككككككككككككل  ره اجلمهمجر 

 أبجمجوة مرها:  -رمحهم هللا
، والصكككككككارف همج ما سكككككككبق ذكمه يف (5): محل األمم المجارب يف ه ا احلديت  به الردبأوال
 أبلتهم.

يا ارب يف هكك ا احلككديككت  به ا ححككة؛ أل ككه ورب و ككد الرهي  ه وي  الككديه : أّن األمم المج اثن
 .(6)حلديه

                                 
 .426 /4، م مج ة أو  الرهه 227 /5، ا  صاف 63 /7املغ  

 .439 /4، املههم 286 /6البيان لب مماين ( 1)

 .403 /2اا املمهداا املقدم( 2)

 .439 /4املههم ( 3)

، ومسككككككككككككككبم يف 585 /4(، 2287أرمجكه البشكاري يف احلمجالكة، حب احلمجالكة، وهكل يمج  يف احلمجالكة، )( 4)
 .471 /10(، 3978املساقاب، حب حتممي مرل الغ  وصحة احلمجالة...)

 /2. يرظم: امل بم -رمحهم هللا–وي وه ه الرميقة ارتارها ه  مه احلهاظ مرهم املازري والقمطيب والرمج ( 5)
، وجزم وه اوه رشد يف املقدماا 471 /10، شمح الرمجوي  به صحيخ مسبم 439 /4، املههم 188

2/ 403. 

، 416 /3. يرظم: م اي السره حباشية السره -رمحهم هللا–وه ا ارتيار اخلرايب واملاوربي واوه اهلمام ( 6)
= 
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 املطلب السابع: ال يشرتط رضا احملال عليه
: همج نممي احمليل، فإن ي يكه له  بيه بيه، فبيس حبمجالة، وإمنا محالة، وأما إذا احملال عليه

 كان لبمحيل  بيه بيه، فهل يشمط رضاه أو ال؟
، (2)، والشككاف ية(1)هل ال بم إىل أّن رضككاه ال يشككمط، و بيه م هب املالكيةذهب ههمجر أ

 .-رمحهم هللا– (4)، وارتيار القمطيب(3)واحلراوبة

 ومه أبلتهم  به ذلك: 
ٍَُدُكْم َه مى ))قال:  أن رسمجل هللا  رواه أومج هميمب  -1 َرْعُل  ْلَغِن   ُظْ ٌمذ َوإي  ُأْتِبَم أم

 .(5)متهق  بيه ((َرِ  ء   مْ َيْتَبْم

ي يشكككككككككمط رضكككككككككا احملال  بيه، فكان حّجة  به مه  : أّن الّريب وجه االسهههههههتدالل منه
 .(6)اشمطه
: أن احمليل أقام احملتال مقامه يف القبض، فبم ي ترب رضككككككا مه  بيه احلّق، من املعقول -2

 .(7)كما لمج وّكل مه له احلق وكيال يف القبض فإ ه ال يشمط رضا مه  بيه احلق

 
 

                                 
 /4وصكككككككككف ه ا اجلمجاب اوه حجم أب ه شكككككككككاذ. ا ظم: الهتخ . و 239 /7، فتخ القديم 91 /8احلاوي 
587. 

 .325 /3، الشمح الكبري لبدربيم 346، القمجا ني الهقهية ص 810 /2ا ظم:  قد اجلمجاهم الثميرة ( 1)

  . 228 /4، روضة الرالبني 287 /6، البيان لب مماين 157ا ظم: التربيه ص  (2)

 .426 /4، م مج ة أو  الرهه 103 /13، الشمح الكبري 63 /7ا ظم: املغ  ( 3)

. واملشالهمجن يف املس،لة هم احلرهية، وو ض الشاف ية كاوه القاص واالصرشمي. 440 /4ا ظم: املههم ( 4)
 .287 /6، البيان لب مماين 72 /5، تبيني احلقائق 240 /7ا ظم: فتخ القديم 

 سبق  مجيه قميبا.( 5)

 .440 /4، املههم 188 /2ا ظم: امل بم ( 6)

 .63 /7، املغ  287 /6ا ظم: البيان لب مماين ( 7)
= 
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 املطلب الثامن: اشرتاط حلول الدين احملال به يف احلوالة

رمحهم –يف  قد احلمجالة إذا كان الديران متسكككككاويني يف احلبمجل، فال رالف وني أهل ال بم 
 يف صحة احلمجالة، وارتبهمجا يف احلمجالة حلديه املنجل قبل أجبه  به قمجلني: -هللا

، وجيمجز أن حيككال وككه : أّن احلمجالككة ال جتمجز إال إذا كككااألول القول ن الككديه احملككال وككه حككاالا
 .-رمحهم هللا– (2)، وارتيار القمطيب(1) به حاّل أو منّجل، وه ا م هب املالكية

، (3): أّن احلمجالة تصككككككككككككككّخ حلّديه املنجل قبكل أجبكه. وه ا م هب احلرهيكةنيالثا  القول
 .-رمحهم هللا– (5)، واحلراوبة(4)والشاف ية

 : األدلة
 : القول األول أدلة أصحاب

ٍَُدُكْم ))قال:  أن رسككككككككمجل هللا  ما رواه أومج هميمب  -1 َرْعُل  ْلَغِن   ُظْ ٌمذ َوإي  ُأْتِبَم أم

 .(6)متهق  بيه ((َه مى َرِ  ء   مْ َيْتَبْم

ج ل مرل الغ  ظبما، وال يصكككّخ املرل، وال يصكككدق  : أّن الريب وجه االسههتدالل منه
ٍَُدُكْم َه مى َرِ  ء     ))ه األبا ، فيمرل، مث قال و ده: : الظبم إال يف حقّ  مه وجب  بي  ِهَي  ُأْتِبَم أم

                                 
 .270 /3، الشمح الصغري 346، القمجا ني الهقهية ص 811 /2ا ظم:  قد اجلمجاهم الثميرة ( 1)

 .440 /4ا ظم: املههم ( 2)

 /8، حاشية اوه  اوديه 417 /6، البحم المائق 29 /6ا ظم: الهتاوى البزازية هبامش الهتاوي اهلردية ( 3)
17. 

 .231 /4، روضة الرالبني 131 /5، ال زيز 92 /8ا ظم: احلاوي ( 4)

 /4، م مج ة أو  الرهه 225 /5، ا  صكككككككككاف 507 /2ا ظم: شكككككككككمح الزركشكككككككككي  به تتصكككككككككم اخلمقي ( 5)
425. 

 سبق  مجيه قميبا.( 6)
= 
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؛ أل ه إن ي يكه حااّل كثم الغمر (( مْ َيْتَبْم ، ف،فاب ذلك أّن الديه احملال وه ال وّد أن يكمجن حاالا
 .(1)وت،جيل الديرني

رككه مه الككديه أّن احملككال وككه إذا ي يكه حككاال كككان وي  ذمككة وكك مككة، فككدربككه مككا هني   -2
 .(2)حلديه

 (3):أدلة أصحاب القول الثاني
ٍَُدُكْم )): قال: قال رسكككككككككككككمجل هللا   ه أيب هميمب  -1 َرْعُل  ْلَغِن   ُظْ ٌمذ َوإي  ُأْتِبَم أم

 .(4)متهق  بيه ((َه مى َرِ  ء   مْ َيْتَبْم

حبمجاًل يف اشكككككككمط املال ب يف احملال  بيه، وي يشكككككككمط  : أّن الريب وجه االسهههههتدالل منه
 احملال وه، فصّحت احلمجالة ححلاّل مره واملنّجل.

، و به كال التقديميه، جيمجز احلبمجل (5)أن احلمجالة ال  بمج أن تكمجن وي ا أو اسكككككككككتيها  -2
والت،جيل يف ال مجضكككني إال املصكككارفة، وال ميكه محل ه ه امل امبة  به املصكككارفة هرا؛ 

ارقة وال قبض هرا، فصكككككككككككّحت احلمجالة ألن املصكككككككككككارفة ال وّد فيها مه القبض قبل امله
 حلديه املنّجل كسائم امل اوضاا.

 : الترجيح
أن احلبمجل ليس وشكككككككككمط يف احملال وه؛ ألن البه   ام يف  -وال بم  رد هللا-وال ي يمّجخ 

االتباع، وألّن املالكية  صكككككككككمجا  به أهنا مسكككككككككتثراب مه وي  الديه حلديه، فكيف يقال: إن احلمجالة 
 إىل المجقمجع يف الديه حلديه!  حملنجل ينبي

                                 
 وتصمف يسري. 440 /4املههم ( 1)

ذا كان الديه احملال  بيه حاال، واملر   رده . واسكككككككككككككتثىن اوه رشكككككككككككككد فيما إ404 /2املقدماا املهداا ( 2)
 مقتصم  به املنجبني، فإن كان أحدمها حاال جازا احلمجالة كما يف املمجض  الساوق مه املقدماا.

 ي أقف  به استدالل لبجمهمجر  به ه ا، وإمنا االستدالل م ، وهللا املست ان.( 3)

 سبق  مجيه قميبا.( 4)

احلمجالة  قد إرفاق مرهمب ورهسه، يف حني صحخ الرمجوي أهنا  قد م اوضة.  صحخ ا مام اوه قدامة أن( 5)
 .228 /4، روضة الرالبني 56 /7ا ظم: املغ  

= 
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وأما ذكم املرل يف أول احلديت، فبيس فيه باللة  به اشككككككككككككككماط احلبمجل كما ذكموا، وإمنا 
وجه المكيب يف احلديت: أ ه ملا بّل أّول احلديت  به " أن مرل الغ  ظبم  ّقبه أب ه يربغي 

حملرل، فإ ه قد تكمجن مرالبة احملال قبمجل احلمجالة  به املبي ، ملا يف قبمجهلا مه بف  الظبم احلاصل 
 .(1) بيه سهبة  به احملتال بون احمليل، فهي قبمجل احلمجالة إ ا ة  به كهه   ه الظبم"

 املطلب التاسع: إ ا توف رت شروط احلوالة برئ   مة احمليل
فيما إذا تمجفما شككككككككككككككموط احلمجالة، هل تربأ ذمة احمليل مه  -رمحهم هللا–ارتبف أهل ال بم 

 احملال وه وإن أفبس احملال  بيه أو ماا أو جحد، أو ال؟، وفيه مس،لتان:الديه 
 : هل ترأ  مة احمليل ابحلوالة، أو ال؟املسألة األوىل

ذهب هاهري أهل ال بم مه السككككككككككككككبف واخلبف إىل أّن ذمة احمليل تربأ ححلمجالة، و به ه ا 
 .-م هللارمحه– (3)، وجزم وه ا مام القمطيب(2)م اهب األئمة األرو ة

 واستدّلمجا  به ذلك أببلة مرها:
ٍَُدُكْم )): قال: قال رسكككككككككككككمجل هللا   ه أيب هميمب  -1 َرْعُل  ْلَغِن   ُظْ ٌمذ َوإي  ُأْتِبَم أم

 .(4)متهق  بيه ((َه مى َرِ  ء   مْ َيْتَبْم

 اشكمط املال ب يف احملال  بيه، ولمج كان احلّق حقيا  به : أن الريب وجه االستدالل منه
 احمليل ملا كان هل ا االشماط م ىن.
                                 

 .587 /4فتخ الباري ( 1)

، 1661 /4،  يمجن افالس 588 /3، الرهم الهائق 624 /7، البراية 161 /19ا ظم: املبسككككككككككككككمجط ( 2)
 /4، روضكككككككككة الرالبني 94 /8، احلاوي الكبري 270 /3، الشكككككككككمح الصكككككككككغري 346القمجا ني الهقهية ص 

، م مج ة 506 /2، شككككككمح الزركشككككككي  به تتصككككككم اخلمقي 60 /7، املغ  254 /2، مغ  احملتاج 231
 . 427 /4أو  الرهه 

. واشكتهم يف ه ه املسك،لة رالف زفم صكاحب ا مام أيب حريهة، حيت يمى أن 440 /4ا ظم: املههم ( 3)
، تتبف 60 /7ق، و ه احلسككككككككككككه البصككككككككككككمي أهنا ال ترب  إال أن يربئه. ا ظم: املغ  احلمجالة ال ترقل احل

 .162 /19، املبسمجط 1768 /4المواية أليب البيت السممقردي 

 سبق  مجيه قميبا.( 4)
= 
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: أّن احلمجالة مشتّقة مه حتمجيل احلق، وإذا  بت أّن احلّق ا تقل ي ي د إىل من املعقول -2
 .(1)احمليل أودا

 : رجوع احملتال على احمليلاملسألة الثانية
ع له إذا قبل احملتال احلمجالة، فقد ومئت ذمة احمليل، فهل له المجمجع  به احمليل، أو ال رجمج 

  بيه وإن ماا احملال  بيه، أو جحد، أو أفبس؟
ذهب ههمجر أهل ال بم إىل أّن احملتال إذا قبل احلمجالة فقد ومئت ذمة احمليل، وال رجمجع له 

، (3)، والشكككككككككككككككاف يككة(2) بيككه، وإن مكاا احملكال  بيككه، أو جحككد، أو أفبس، وهك ا مك هكب املكالكيككة
 .- رمحهم هللا– (5)، وارتيار القمطيب(4)واحلراوبة

 واستدلمجا  به ذلك:
ٍَُدُكْم )): قال: قال رسككككككككمجل هللا   ه أيب هميمب   -1 َرْعُل  ْلَغِن   ُظْ ٌمذ َوإي  ُأْتِبَم أم

 .(6)متهق  بيه ((َه مى َرِ  ء   مْ َيْتَبْم

                                 
 .72 /5. ويرظم: تبيني احلقائق 60 /7ا ظم: املغ  ( 1)
 .270 /3، الشمح الصغري 346ة ص ، القمجا ني الهقهي811 /2ا ظم:  قد اجلمجاهم الثميرة ( 2)

 .254 /2، مغ  احملتاج 231 /4، روضة الرالبني 94 /8ا ظم: احلاوي ( 3)

 .427 /4، م مج ة أو  الرهه 506 /2، شمح تتصم اخلمقي 60 /7ا ظم: املغ  ( 4)

بس أو جحد، فقالمجا: إذا ماا احملال  بيه أو أف -رمحهم هللا–. ورالف احلرهية 440 /4ا ظم: املههم ( 5)
 اب احملتال  به احمليل، أما املمجا واجلحمجب فاتهاقا، وأما الهبس ف رد الصكككككككككككككاحبني فق ؛ ألن أح حريهة 

، حاشككككككككككككككية 75-74 /5، تبيني احلقائق 246-243 /7ال يمى التهبيس أصككككككككككككككال. ا ظم: فتخ القديم 
 الشبيب م  تبيني احلقائق.

 سبق  مجيه قميبا.( 6)



 االختيارات الفقهّية لإلمام أبي العّباس القرطبّي في غير العبادات

 400 

 والداللة فيه مه وجهني:
 ب فائدب؛ اشككككككمط املال ب، ولمج كان له المجمجع، ملا كان الشككككككماط املال : أن الريب األول

أل ه إن ي يصل إىل حقه رج ، فبما اشمط املال ب   ب ِم أن احلق قد ا تقل هبا ا تقاال ال رجمجع له 
 وه.

 .(1): أن  ممجم الظاهم أوجب اتباع احملال  بيه أودا، أفبس أم ي يهبسالثاين

أن احلمجالة  قد م اوضكككككككة، فال يمج  وربب أحد ال مجضكككككككني و د التسكككككككبيم، كسكككككككائم  -2
 .(2) اوضاا قمجب امل

: أّن ذمككة احمليككل قككد ومئككت مه احلق احملككال وككه ورهس احلمجالككة، فال ت مجب من املعقول -3
 .(3)مشتغبة وه إال و قد  رم، وال  قد، فال شغل

يف  -رمحهم هللا–وهمج ما اشككككككككككككككمطه املالكية  -رمحه هللا-مث إن هران تربيًها ذكمه القمطيب 
احملال، أبن يكمجن  املا وهبس احملال  بيه مث حييبه  دم المجمجع، وهمج أن ال يكمجن احمليل قد نّم 
 .(4) بيه، فإن كان ذلك فبه المجمجع  به احمليل

ويف ذلك  )): -رمحه هللا-وقد اسككككككككتدلمجا  به ه ا القيد حبديت الباب، كما قال أومج  مم 
خ لك ما ذهب إليه مالك   بيه،  أّن احمليل إذا نّم احملال مه فِكِبس  احملال -رمحه هللا–ما يمجضككككككككككككككّ 

فإ ه ال تبزمه احلمجالة، وله رجمج ه مباله  به احملال؛ أل ه ملا شككككككمط املبي  يف احلمجالة بّل ذلك  به 
 .(5)((أّن  دم ذلك يمججب نمم املال

ا جكككداا؛ ف بم احمليكككل حلهبس وتغميمه ححملكككال  به احلمجالكككة  بيكككه، ريكككا كككة وركككداع،  وهككك ا ونيّ 
ل وه إىل أكل مال أريه املسككبم وغ ا ليتمجصككّ ري حّق، فكان احلكم ومجمج ه  بيه  رد تبنّي ذلك سككدا

                                 
 .289 /6البيان لب مماين  ،95 /8ا ظم: احلاوي ( 1)

 .440 /4املههم ( 2)

 . 440 /4املههم ( 3)

 .270 /3، الشمح الصغري 291 /5ا ظم: املدو ة الكربى ( 4)

 .226 /5االست كار ( 5)
= 
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 )): -رمحه هللا–لباب الهسككاب، وحسككًما ألممه، ولمجضككمجح ه ا الت بيل وظهمجره قال ا مام القمطيب 
 . وهللا ت اىل و  التمجفيق.(1)((وه ا ال يربغي أن اتبف فيه لمجضمجحه

 
 
 

                                 
 .440 /4املههم ( 1)
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.  الفصل الرابع: األقضية، والشهادات، واللقطة، والضوال 
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 املبحث األول: األقضية، والشهادات.
.  املبحث الثاين: اللقطة والضوال 
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 املبحث األول: األقضية، والشهادات.
 مطالب: سبعةوفيه 
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ا؟  املطلب األول: هل يشرتط يف القاضي أن يكون نتهد 
: همج اسكككتهماغ الهقيه وسككك ه يف الرظم يف األبلة، ألجل أن حيصكككل  رده الظه أو االجتهاد

 .(1)القر  أبّن حكم هللا يف املس،لة ك ا
و به ه ا فافتهد مه اّتصكككككككف هب ه الصكككككككهة، وقد ذكموا لبمجتهد شكككككككموطا كثريب، تماج  

 .(2) رد األصمجليني
 تهدا أو ليس وشمط؟إذا تقّمر ه ا، فهل يشمط يف القاضي أن يكمجن جم

ذهب ههمجر أهل ال بم إىل أ ه يشككككمط يف القاضككككي أن يكمجن جمتهدا، و به ه ا م هب 
 .-رمحهم هللا– (6)، وجزم وه القمطيب(5)، واحلراوبة(4)، والشاف ية(3)املالكية

 واستدلمجا  به ذلك حلكتاب والسرة وامل قمجل:
 : مه الكتككاب ال زيز، قمجلككه ت ككاىل: أوال                :سكككككككككككككككمجرب املككائككدب اشيككة

 .(7). والتقبيد ليس مما أ زل هللا(48)

                                 
 .622 /2 ثم المجروب ( 1)

 .819، إرشاب الهحمجل ص 170 /4، ا حكام لطمدي 5 /4ا ظم مثال: املستصهه ( 2)

 .221 /2، جمجاهم ا كبيل 1002 /3،  قد اجلمجاهم الثميرة 955 /2ا ظم: ا شماف لبقاضي ( 3)

 وما و دها. 502 /4، مغ  احملتاج 17 /13، البيان لب مماين 224 /20ا ظم: احلاوي ( 4)

 .232، زاب املستقر  ص 314 /28، الشمح الكبري 14 /14ا ظم: املغ  ( 5)

حيككت يمون االجتهككاب يف  -رمحهم هللا–واملشككالهمجن يف املسكككككككككككككككك،لككة هم احلرهيككة . 168 /5ا ظم: املههم ( 6)
، فتخ القديم 439 /5القاضككي  دح ال حتما، فبمج كان  اميا جاز و ه  حكمه. ا ظم: ودائ  الصككرائ  

. وجزم القدوري مرهم  به اشماط االجتهاب لكه امل هب  به  دم 83 /5، تبيني احلقائق 256 /7
ه كالم اوه رشككد اجلد أن االجتهاب ليس شككمطا حيت  ده مه الصككهاا املسككتحبة يف اشككماطه، ومقتضكك

، املقدماا 268 /2القاضككككككككككككككي ورالف و لك ما  بيه امل هب. ا ظم: تتصككككككككككككككم القدوري م  البباب 
 .259 /2املمهداا 

ا شماف  . وذكم القاضي  بد المجهاب واوه قدامة  ايا يف ه ا امل ىن. ا ظم:19 /13البيان لب مماين ( 7)
 .14 /14، املغ  955 /2

= 
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ْلُقَضاُة ثالثٌن:  ثَناِن ِ     )):  ه رسمجل هللا  السرة، فقد روى وميدب األسبمي  اثنيا:

ٌٍِد ِ    ْلَجنَِّنذ َرُجٌل َهِ َم  ْلَحقَّ  مقمَضى ِبِ   مُهَو ِ    ْلَجنَِّنذ َوَرُجٌل  مَضى ل نَّاِس َه مى   لنَّاِرذ وَو 

 .(1)أرمجه األرو ة إال الرسائي ((َجْهلإ  مُهَو ِ    لنَّاِرذ َوَرُجٌل َجاَر ِ    ْلُحْكِم  مُهَو ِ    لنَّاِر
 .(2): أّن ال اميَّ يقضي  به اجلهل، فتراوله المج يدوجه االستدالل منه

مه الهتيا، ألّن املهيت ال يبزم املستهيت ما يهتيه وه،  : أن احلكم القضائي  كدومن املعقول
فككإذا ي جيز أن يكمجن املهيت  ككاميككاا، فأِلِن ال جيمجز أن يكمجن القككاضككككككككككككككي  ككاميككاا أوىل؛ ألن حكمكه 

 .(3)مبزم
ه  به مسكككككككككككككككك،لككة ذكمهككا ا مككام  -رمحهم هللا–وو ككد المجقمجف  به و ض أبلككة اجلمهمجر  أ بككّ 

–ن املقصككمجب مه االجتهاب ال ي يشككمط يف القاضككي، حيت قال ، وهي ويا-رمحه هللا–القمطيب 
افتهد ضككككككمحن: أحدمها: افتهد املربق: وهمج املسككككككتقّل  فإذا تقمَّر ذلك فا بم أنّ  )):  -رمحه هللا

زُّ وجمجب ه، ول قد ا  دم يف يف أ ه م،جمجر...لكه يِك ِ حسترباط األحكام مه أبلتها. فه ا ال شّك 
ْ  إال حكم مه كان ك لك: لت ّربت  األحكام، وضكككككككككككككككا ت احلقمجق.  ه ه األزمان، فبمج ي يرهَّ

وًث يهما: جمتهد يف م هب إمام، وه ا نالب قضككككككككككككاب ال دل يف ه ا الزمان. وشككككككككككككمط ه ا: أن 
ْد مرصمجًصا مه م هب إمامه  .(4)((حي ِقّ ِق أصمجِل إمامه وأبلِّته، ويك رِكزّ ل أحكاِمه  بيها فيما ي جي 

                                 
، والمم ي يف األحكام، حب 8 /4(، 3573أرمجه أومج باوب يف األقضكية، حب يف القاضكي ار ، )( 1)

، واوه ماجة يف األحكام، حب احلاكم 53 /6(، 1322يف القاضككككككككككككي، ) ما جا   ه رسككككككككككككمجل هللا 
، ويف ناية 235 /8باين يف ا روا  والبه  له. وصكححه األل 93 /3(، 2315جيتهد فيصكيب احلق، )

 .104(، ص 175املمام )

 .14 /14، املغ  20 /13ا ظم: البيان لب مماين ( 2)

 املصدريه الساوقني.( 3)

 .18 /1. ويرظم تبصمب احلكام 168 /4املههم ( 4)
= 
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 اء القاضي بعلمهاملطلب الثاين: قض
املقصمجب وقضا  القاضي و بمه همج: أن ي بم القاضي حال احملكمجم فيه، وي تقم  رده ويرة، 
مثل أن ي بم أن رجال نصككب مه رجل ماال أو اقمض مره، أو  بم أن رجال زه أو سككمق، فهل 

 (1)جيمجز له أن يقضي و بمه؟
قضككككككككككي خبالف  بمه، كما إذا يف أّن القاضككككككككككي ال ي -رمحهم هللا–ال رالف وني ال بما  

شكككككهد شكككككاهد وزوجية وني ا رني وهمج ي بم أّن ويرهما حمممية أو طالقا حئرا، فال يقضكككككي حلبيرة يف 
 . (2)ذلك؛ أل ه لمج قضه وه لكان قاط ا وبرالن حكمه، واحلكم حلباطل حممَّما 

 وارتبهمجا يف هل له أن يقضي و بمه أو ليس له ذلك؟
أن القاضكي ليس له أن يقضكي و بمه يف شكي ، ال قبل واليته ذهب ههمجر أهل ال بم إىل 

وال و ككككدهككككا، ال يف حكمككككه وال نريه، وال يف حقمجق هللا، وال يف حقمجق اشبميني، و به هكككك ا 
 .-رمحهم هللا- (5)، وصّححه القمطيب(4)، واحلراوبة(3)م هب املالكية

                                 
 .102 /13البيان لب مماين ( 1)

والتمجضككككككككككككككيخ مه  .531 /4مغ  احملتككاج  قككل ا هككاع  به هكك ا الرمجوي كمككا يف مرهككاج الرككالبني م  ( 2)
 الشموي .

 .229 /2، جمجاهم ا كبيل 1018 /3،  قد اجلمجاهم الثميرة 1502 /3ا ظم: امل مج ة ( 3)

 . 289 /5وما و دها، مرتهه ا راباا  250 /11، ا  صاف 31 /14ا ظم: املغ  ( 4)

ذكمها القمطيب، وأشهمها فميقان: أحدمها:  . املشالهمجن يف املس،لة  به فمق كثريب156 /5ا ظم: املههم ( 5)
احلرهية يمون أن حكم القاضككككككككككي يره  و بمه فيما  بمه و د واليته يف حقمجق اشبميني اخلالصككككككككككة فق ، 
والهميق الثاين: يمون أن قضككا  القاضككي يره  و بمه مربقا، سككمجا  و بمه قبل واليته أو و دها، يف مكان 

. ا ظم: تتصكككككم -رمحهم هللا–يف حدوب هللا، وهمج قمجل الشكككككاف ية واليته أو رارجها، ويف كل شكككككي  إال 
، البيان لب مماين 445 /5، ودائ  الصككككككككرائ  369 /3، تتصككككككككم ارتالف ال بما  332الرحاوي ص 

 وما و دها. 531 /4، مغ  احملتاج 103 /13
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 واستدلمجا  به ذلك أببلة مرها:
إنَُّكْم َتْبَتصََُِ وَن ِإلم َّذ )):  ه رسكككككمجل هللا  -هارضكككككي هللا  ر–ما روته أم سكككككبمة  -1

ْسَ ُم       ِض  لمُ  َه مى َنْحوإ ِر َّا أ َضُكْم أْن َيُكوَن أحلمَي ِبُحجَِّتِ  ِرْي َبْعضإذ  أمْ  َولمَعلَّ َبْع

ٍَق  أمِخيِ  شََََْيًئاذ  م ما َيْأُخْذُهذ  هنََّ ا أمْ عمُم لم ُ        ((ِرَي  لنَّارِ  ِرْنُ ذ  مَ ْي  عمْعُت لمُ  ِرْي 
 .(1)متهق  بيه

أررب أ ه ال حيكم إال مبا ت  يف حال حكمه، ال مبا  : أن الريب وجه االسهههههههتدالل منه
ََِا أْ َ  هنَّ ))، وراصككككككككككة أ ه روي وصككككككككككيغة: (2)ي بم  (إمنا)، و(3)((ُمَ ا أسََََْر ِوْحى َن ما َهَ ُكَنْي  َبضَ

 . (4)ال أحكم إال مبا أت  لبحصم، فك، ه قال 
ذكم  يف حديت الّب ان الرمجيل أّن الريب  -رضككككككككي هللا  رهما–ا رواه اوه  باس م -2

، وإن جا ا  به ك ا فهمج لشككميك (5)أوصككافا لبمجلد إن جا  هبا فهمج هلالل وه أمية
ًٍَد  ِبَغْيِة ))، فجا  المجلد  به المجصككككككف املكموه، فقال: (6)وه سككككككحما  لمْو َرَجْ ُت أ

 .(7)هق  بيهمت ((َبي َنن  َرَجْ ُت َ ِذِه

                                 
، ومسبم يف 133 /5(، 2458أرمجه البشاري يف املظاي، حب إمث مه راصم يف حطل وهمج ي بمه، )( 1)

 .231 /12(، 4448األقضية، حب احلكم حلظاهم والبحه ححلجة، )

 .32 /14، املغ  155 /5ا ظم: املههم ( 2)

 ه أم  639 /8(، 5437ه ه البهظة  رد الرسككككككككككائي يف  باب القضككككككككككاب، حب ما يقر  القضككككككككككا ، )( 3)
 .-رضي هللا  رها–سبمة 

 .155 /5ا ظم: املههم ( 4)

ه أمية وه  امم وه قيس األ صاري، المجاقهي. شهد وْدرًا وما و دها. وهمج أحد الثال ة ال يه تيب  بيهم. همج هالل و( 5)
 .6/428، ا صاوة 4/630ا ظم: أسد الغاوة 

همج شميك اوه سحما  وهي أمه، وأومجه  بدب وه م تّ ب وه احلّد وه ال جالن الببمجي، حبيف األ صاري، وهمج صاحب  ( 6)
 .3/278، ا صاوة 2/370م  أويه أحًدا، وهمج أرمج الربا  وه مالك ألمه. ا ظم: أسد الغاوة  الب ان. قيل: شهد

، 562 /9(، 5310: لمج كركككت راهكككا وغري ويركككة، )أرمجكككه البشكككاري يف الرالق، حب قمجل الريب ( 7)
 .367 /10(، 3737ومسبم يف الب ان، )

= 
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، فككدّل  به أّن (1)ي حيكم و بمككه ل ككدم قيككام البيرككة : أّن الريب وجهه االسههههههههههتهدالل منهه
 القاضي ال حيكم و بمه.

ه حّد ه وهمج مه أصككككككككككككككحاب الريب  -3  أنَّ  لنَِّب َّ )):  ه  مارب وه رزمية أن  مَّ

ََِِ ذ  أسَََْةَع  لنَِّب ُّ  ْبَتاَع  مَةسًََا ِرْي أْهَة ِب ٍّ و سَََْتْتَبَعُ  ِلَيْقِبَض مَثَي  م وأْبعمأم  َةس

لما           ِباْلفمَةِسذ َوُ ْم  َنُ   ْ أمْهَة ِب    َيسََََُوُرو َجاُل َيَتَعةَّضََََُوَن ِل ْلأمْهَة ِب ُّذ وطمِفَق  لة   

ََُعُةوَن أنَّ  لنَِّب َّ  َََّْوِم َه مى َرا  ْبَتاَهُ  ِبِ    َيش ََُُهْم ِ    لس ٍَتَّى َز َد َبْعض  ْبَتاَهُ ذ 

ْن ُ  ْلأمْهَة ِب ُّ  لنَِّب َّ   ِر ُتُ ذ          ذ  َناَدى   َتاًها  ذ   ْلفمَةَس وإلَّا ِبْع ْنَت ُرْب  قال: إْن ُك

ٍَِ  سَََََِ َم ِنَد َءُه  قال: ألمْيَس  مِد  ْبَتْعُت  ِرْنكم؟  ال: لما و هلل را             قام  لنَِّب ُّ  

قال  لنَِّب ُّ     كمُ ذ   ْنكمذ  معمفِ     ِبْعُت ُتُ  ِر بالنَِّب      :  مِد  ْبَتْع نَّاُس َيُ وُيوَن   َق  ل

وِباْلأمْهَة ب   و  ا َيَتَة جَعاِنذ َوطمِفَق  ْلأمْهَة ِب ُّ يقول: َ ُ مَّ شََاِ ًد  َيشَََهُد أن    مْد  

َبَل  لنَِّب ُّ                 َتُ ذ  ال:  أْ  نَّكم  مْد ِبْع َهُد أ نا أشََََ َ ُن: أ كم ذ  ال ُخَزْي َه مى  ِبْعُت

سوُل  هلل        ُخَزْيَ نم  قال: ِلَم سوَل  هللذ  ال:  َجَعَل ر ْصديِقكم يا َر شَهُد؟  ال: ِبَت ت

  (2)رواه أومج باوب والرسائي ((شهادةم ُخَزْيَ نم شَهاَدةم َرُج مْيِي. 

 ي حيكم و بمه حىت قامت الشهابب. : أن الريب وجه االستدالل منه
احلقَّ  إمنا ف ل ذلك ألنّ  الريب  وال يرهصككككككككككككككل  ه ه ا أبنّ  )): -رمحه هللا–قال القمطيب 

أحدا ود مجاه، وأل ه قصككككككد قر   هسككككككه، وال حيكم هلا، وأل ه ال ي رهكان له، وال يشككككككهد أحد لر
ة األ مايب ملككا طبككب مرككه الشككككككككككككككهككابب، ألهَّ  قمجل: إمنككا ا ترب ذلككك كبككَّه يف حقّ  نري الريب   حجككَّ

ه، وكلّ   مكان ابّ  ا  الباطل والك ب، وإرابب أر  مال الغري، وبف ه ذلك م دوما يف   ه حقّ 
قرً ا... وأما قمجله: إمنا ف به لقر  حجَّة اخلصكككككككككككككم، فإ ه حطل؛ إذ ال حّجة له وال  حقّ  الريب 

                                 
 .962 /2ي  بد المجهاب وهمج يف ا شماف . و قل ه ا االستدالل  ه القاض156 /5ا ظم: املههم ( 1)

أرمجه أومج باوب يف األقضككككككككككككككية، حب إذا  بم احلاكم صككككككككككككككدق الشككككككككككككككاهد المجاحد جيمجز له أن حيكم وه، ( 2)
 /7(، 4661، والرسكككككائي يف البيمجع، حب التسكككككهيل يف تمن ا شكككككهاب  به البي ، )23 /4(، 3607)

 . ط/ امل ارف.399 /2. والسياق لبرسائي. وهمج يف صحيخ أيب باوب 347
= 
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، فإن ه ا األ مايب إن كان مسكبًما، فقد  بم صكدق الريب  لغريه  به رالف ما قاله الريب 
صككككككدقه، وِ ب ِمه ال قال ، كما ي يبال وقمجل  وإن كان كافمًا فال مباالب وقمجله؛ إذ قد قام بليلا  به
مه يف القسمة  .(1)((مه كّ وه مه الكهار، وال وقمجل مه اهتَّ

و ت أح جهم وه ح يهة مصككككككككدّ قًا،  أّن الريب  -رضككككككككي هللا  رها–و ه  ائشككككككككة  -4
فقالمجا: الِقمِجِب اي  فالّجه رجلا يف صكككككككدقته، فضكككككككموه أومج جهم فشكككككككجَّه، ف،تمجا الريب 

. ((لمُكْم كمذ  وكذ )). فبم يِكْمِضمْجا، فقال: ((لمُكْم كمذ ذ َوكمذ )): فقال الريب رسمجل هللا، 
مْجا، فقال:  مجا، فقال الريب ((لمُكْم كذ  وكذ ))فبم يِكْمضكككِ ِشيَّنم  )) :. فِكِمضككك  إن   َخاِطٌب  ْلَع

َََاُكمْ  نَّاِسذ وُرْبِبُةُ ْم بِةضََ لماِء  إنَّ)) :. فقككالمجا:  ِكِ ْم، فشرككب الريب ((َه مى  ل   ؤ

؟ (( ل َّْيِثي َ  أَتْوِن  ُيةيُدوَن  ْلقمَوَدذ  مَعَةضَََُْت َه مْيِهْم كذ  وكذ   َةضَََُو ذ أَرضَََيتم
أن يك هُّمجا  رهم فِكهُّمجا، مث  قككالمجا: ال؟ فِهمَّ املهككاجمون هبم، فكك،ممهم رسككككككككككككككمجل هللا 

 َه مى  لنَّاِسذ إن   َخاِطٌب)) ؟ فقالمجا:   م، قال:((أَرضَََيُتم ))ب اهم فزابهم، فقال: 

ضاُكمْ  ضيُتْم  ))فقال:  ، قالمجا:   م، فشرب الريب ((وُرْبِبُةُ ْم ِبِة ؟ قالمجا:   م. ((أَر
 .(2)رواه األرو ة إال المم ي

 .(3): أ ه ي حيكم  بيهما و بمه ملا جحدوا، وهمج املربمجبوموضع احلج ة

و بمككه ت بيمككا ألمتككه،  ي حيكم وحككاصكككككككككككككككل هكك ا: أن الريب )): -رمحككه هللا–قككال القمطيب 
 .(4)((وس يا يف سدّ  حب التهم والظرمجن

                                 
 .157 /4املههم ( 1)

، والرسككائي يف 436 /4(، 4534أرمجه أومج باوب يف الدايا، حب ال امل يصككاب  به يديه رر،، )( 2)
، واوه ماجة يف الدايا، حب اجلارح 403 /8(، 4792القسامة، حب السبران يصاب  به يديه، )

 .158 /5ههم ، وصححه القمطيب يف امل273 /3(، 2638يهتدي حلقمجب، )

 .158 /5املههم ( 3)

 املصدر الساوق.( 4)
= 
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 املطلب الثالث: القضاء ابلشاهد واليم ، وفيه مسألتان:

 املسألة األوىل: القضاء ابلشاهد واليم  يف األموال
املقصمجب حلقضا  واليمني، أن يّد ي رجلا  به  رم حقا ماليا، ويقيم  به ب مجاه شاهدا 

 (1)مجم مييره مقام الشاهد الثاين، فيقضه له، أو ال؟واحدا، فهل تق
 به أ ه ال جيمجز القضككا  حلشككاهد واليمني يف نري األممجال وما  -رمحهم هللا–أه  ال بما  

 .(2)يت ّبق هبا
وأما يف األممجال وحقمجقها، فال ي  بيه  امة أهل ال بم مه السكككككككبف واخلبف، همج صكككككككحة 

، وارتيار (5)، واحلراوبة(4)، والشككككككككاف ية(3)م هب املالكيةالقضككككككككا  حلشككككككككاهد واليمني، و به ه ا 
 .-رمحهم هللا– (6)القمطيب

 ومستردهم يف ه ا أبلة كثريب مرها:
سوَل  هلل  )) -رضككككي هللا  رهما– ه اوه  باس  -1 شاِ د  َوَيِ  إ    أنَّ َر َضى ِب رواه  (( م

 .(7)مسبم

                                 
 .1554 /4يرظم  يمجن افالس ( 1)

، ا قراع يف مسائل ا هاع 120 /10، ا فصاح 120 /6، االست كار 74 /6ا ظم: سره المم ي ( 2)
2/ 147. 

 .239 /2، جمجاهم ا كبيل 2306 /4، وداية افتهد 1547 /3ا ظم: امل مج ة ( 3)

 .570، مرهاج الرالبني ص 338 /13، البيان لب مماين 494ظم: المججيز ص ا ( 4)

 .373 /5، مرتهه ا راباا 197 /10، املبدع 1296 /4ا ظم: املقر  يف شمح تتصم اخلمقي ( 5)

. ا ظم: -رمحهم هللا–. واملشالهمجن يف ه ه املسككك،لة هم أومج حريهة وأصكككحاوه 152 /5ا ظم: املههم ( 6)
 /1، أحكام القم ن لبجصكككككككاص 342 /3، تتصكككككككم ارتالف ال بما  333ص تتصكككككككم الرحاوي 

514. 

 .230 /12(، 4447صحيخ مسبم، يف األقضية، حب القضا  حليمني والشاهد، )( 7)
= 
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أرمجه األرو ة إال  (( و لشََََاِ دِ  مضَََََى ِباْلَيِ  ِ  أنَّ  لنَِّب َّ )) و ه أيب هميمب  -2
 .(1)الرسائي

ِباْلَيِ ِ  َرَم   أنَّ  لنَِّب َّ )) -رضككككككككككككككي هللا  رهمككا– ه جككاوم وه  بككد هللا  -3  مضَََََى 

 .(2)رواه المم ي واوه ماجة (( لشا د

ةا لبجمهمجر  به  )): -رمحككككككه هللا–قككككككال القمطيب  أحككككككابيككككككت هكككككك ا البككككككاب كّبهككككككا حجككككككّ
 . (3)((حلشاهد واليمني، و قضمجا حكم مه حكم وه، ووّد مجه الكمجفّيني...حيت  همجا احلكم

: أّن اليمني تكمجن يف جربة أقمجى املتدا يني سككككككككككككككببا، واملّد ي قد قمجي من املعقول -4
 .(4)سببه حلشاهد فكا ت اليمني يف جربته

 املسألة الثانية: القضاء ابلشاهد واليم  يف جراح العمد
متهقمجن  به أن القضا  حلشاهد واليمني  -رمحهم هللا–بما  سبق يف املس،لة الساوقة ويان أن ال 

ا  حمصكككمجر يف القضكككااي املالية، وممجِجب اجلماح ال مد قد يكمجن ماال فق ، أو يكمجن اف   بيه تريَّ

                                 
، والمم ي يف 25 /4(، 3610أرمجه أومج باوب يف األقضككككككككككككية، حب القضككككككككككككا  حليمني والشككككككككككككاهد، )( 1)

، واوه ماجة يف األحكام، حب 73 /6(، 1343لشكككككككككككككككاهد، )األحكام، حب ما جا  يف اليمني م  ا
. قال أومج  يسكككككه: حديت أيب هميمب حديت حسكككككه 121 /3(، 2368القضكككككا  حلشكككككاهد واليمني، )

، وقال الشيخ األلباين: إسرابه  به شمط مسبم. إروا  53 /2نميب. وحسره اوه  بد الرب يف التمهيد 
 . 301 /8الغبيل 

. 3/123(، 2369(، واوه ماجة يف املمجضككك  السكككاوق، )1345مجضككك  السكككاوق، )أرمجه المم ي يف امل( 2)
وأ ّل احلديت ح رسككككككككككككال، فقد أرمجه ا مام مالك يف ممجطئه، يف األقضككككككككككككية، حب القضككككككككككككا  حليمني 

(،  ه ج هم وه حممد  ه أويه 1345، والمم ي يف املمجضككك   هسكككه، )2/245(، 1468والشكككاهد، )
و به كل حال فه ا املمسككككل  ))مم ي وه ا أصككككخ. قال الشككككيخ األلباين: ممسككككال، وقال ال  ه الريب 

صككحيخ ا سككراب، فمثبه حجة حتهاق، أما احلرهية فظاهم، أما اشرمون فبشككمجاهده املمفمج ة املتقدمة  ه 
 . 2/266، وصححه يف صحيخ اوه ماجة 8/304. ا روا  ((اوه  باس وأيب هميمب

 .4/152املههم ( 3)

 .2/965بقاضي ا شماف ل( 4)
= 
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وني القمجب والدية، فبما برل املال يف جماح ال مد مه جهة األصكالة أو البدلية، ارتبف القائبمجن 
 مني، هل له مدرلا يف اجلماح أو ال؟حلقضا  حلشاهد والي

 لب بما  يف ذلك  ال ة أقمجال:
، وارتاره (1): أن الشكككاهد واليمني ال يقبل يف اجلماح مربقا، وه ا وجه  رد احلراوبةالقول األول

 .-رمحهم هللا– (2)القمطيب
: أّن اجلماح إذا كان ال يمججب قصكككككككككككككككاصكككككككككككككككا أبْن كان رر،، أو  مدا فيما فيه القول الثاني 

كمجمة، أ ه يقضه فيه حلشاهد واليمني، وما كان يمججب القصاص فال مدرل لبشاهد واليمني ح
 ، رمحهم هللا.(5)، واحلراوبة(4)، وم هب الشاف ية(3)فيه البتة، وه ا قمجل  رد املالكية

: حيكم حلشاهد واليمني يف جماح ال مد، وإن كان ممجِجبه القصاص، وه ا لثالقول الثا
 .-رمحهم هللا– (6)كيةمشهمجر م هب املال

                                 
 .82 /12، ا  صاف 129 /14ا ظم: املغ   (1)

 . 152 /5ا ظم: املههم ( 2)

. وارتار ه ا 280 /2، شمح زروق  به المسالة 329، القمجا ني الهقهية ص 1547 /3ا ظم: امل مج ة ( 3)
. المسككالة وضكك همجا القمجل اشرم -رمحهم هللا–القمجل اوه أيب زيد، والقاضككي  بد المجهاب، واوه  بد الرب 

 . والقاضي يف املمجض  الساوق مه امل مج ة.472، الكايف ص 245ص 

 .570، مرهاج الرالبني ص 338و 330 /13، البيان لب مماين 85 /21ا ظم: احلاوي ( 4)

 .373 /5، مرتهه ا راباا 82 /12، ا  صاف 129 /14ا ظم: املغ  ( 5)

 .123 /4، الشمح الصغري 366 /2 ، الهمجاكه الدواين239 /2ا ظم: جمجاهم ا كبيل ( 6)
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 :األدلة
 : أدلة أصحاب القول األول

سوَل  هلل  )) -رضكككي هللا  رهما– ه اوه  باس   -1 شا د  ومي إ    أنَّ َر ضى ب رواه  (( 
 .(2)، قال الماوي: يف احلقمجق(1)مسبم

وهككك ا ركككاص يف األممجال بون نريهكككا، ألن الماوي وقهكككه  بيهكككا،  ))قكككال ا مكككام اخلركككايب: 
ّدى وه حمبه، وال يقاس  بيه نريه، واقتضككككككككككككككا  ال ممجم مره نري جائز؛ أل ه حكاية واخلاص ال يت 

ف ل واله ل ال  ممجم له، فمججب صككككككمفه إىل أمم راص، فبما قال الماوي: )همج يف األممجال( كان 
 .(3)((مقصمجرا  بيه

ِ ِ   ْسَتَشْةُت ِجْبةيَل ِ    ْلقمَضاِء ِباْليَ    )): قال: قال رسمجل هللا   ه أيب هميمب  -2

ََاَر َه م َّ ِبَذِلكم ِ    ْلأمْرو ِل لما َتْعُدو َيِلكم  َََّاِ ِدذ  أشَ . وه ا  اد يف حمّل (4)((َرَم  لشَ
 الرزاع.

 :أدلة أصحاب القول الثاني
اسككتدلمجا ورهس أبلة أصككحاب القمجل األول يف إ باا أن حب اليمني والشككاهد يف األممجال. 

فيه الدية فق ، ف ّببمجا لدرمجل اليمني      والشكككككككككككاهد أما أن اجلماح املمججب لبحكمجمة، أو ال ي 
فيه: أبن ممججبها املال، ف،شككبهت البي ، فهمج وإن ي يكه يف احلقيقة ماال، فهمج  يل إىل املال؛ إذ 

 .(5)كان املقصمجب مره املال

                                 
 سبق  مجيه يف املس،لة الساوقة.( 1)

ه ه الزايبب مه حديت  ممو  ه اوه  باس  رد أيب باوب يف األقضية، حب القضا  حليمني والشاهد، ( 2)
. وك، ه يف  سكككككككشة وبه  األممجال، ألن اخلرايب شكككككككمح  به لهظة األممجال، و سكككككككب 24 /4(، 3609)

 ، وهللا أ بم.421 /2 لهظة األممجال أيضا إىل أيب باوب يف إرشاب الهقيه احلاف  اوه كثري

 .24 /4م اي السره حباشية السره ( 3)

ه ا احلديت  سكككككبه اوه قدامة لبدار قر ، وليس همج يف السكككككره، وذكمه الشكككككيخ األلباين يف السكككككبسكككككبة ( 4)
 . و سبه أليب   يم واوه مردب والديبمي.277 /6(، 2756الض يهة )

 .129 /14ا ظم: املغ  ( 5)
= 
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 :أدلة أصحاب القول الثالث
م يف ه ه املسكك،لة ليس هل -رمحهم هللا–مبىن ه ا القمجل  به جمّمب االسككتتحسككان، فاملالكية 

رمحه –ما يصبخ االتكا   بيه وال  اال تماب نري جمّمب االستحسان، فقد استحسه ا مام مالك 
 وتب ه  بيه أصحاوه أو جّبهم. -هللا

ِ أجاز شككهابب رجل واحد يف  )): -رمحه هللا– (1)قال ا مام سككحرمجن قبت  الوه القاسككم: ي 
احاا ال مد مبال؟ وقد قال مالك: ال جتمجز جماحاا ال مد م  ميني الرالب، وليسكككككككككككككككت جم 

وقد قال مالك يف  (2)شككككككككككهابب المجل المجاحد م  ميني الرالب إال يف األممجال، ال جتمجز يف الهمية؟
: فب ِم  ِم م  شككاهده؟ قبت  الدم: إذا كان و  الدم واحدا، وأقام شككاهدا واحدا ي يكه له أن يك ْقسكك 

يف ذلك؟ قال: كّبمته يف ذلك فقال: إ ه أِلمم  قال مالك ذلك يف جماحاا ال مد وما حجته
ت ه  .(3)((ما ت ت  فيه أحًدا ممه مضه، وإمنا همج شي  اسِتْحِسركْ

وونّي و ضككككهم ه ا االسككككتحسككككان، وذلك حال تبار حلقسككككامة، وويا ه: أ ه ملا كا ت الرهس 
 .(4)تقتل وشاهد واحد م  القسامة، فك لك اقتا وشاهد م  ميني افموح

 :الترجيح

                                 
همج ا مام أومج س يد  بد السالم وه س يد وه حبيب الترمجري. أصبه شامّي مه محا. وسحرمجن لقبا له، تّي و لك ( 1)

حلّدته يف املسائل. أر   ه مشايخ القريوان، أيب رارجة، وهببمجل، و بي وه زايب، واوه أيب حسان ونريهم. ورحل يف 
ا ية  شم  اما أو تس ة  شم. وت   اوه القاسم واوه وهب، وأشهب، وطبيب وه كامل، و بد حياب مالك وهمج اوه مث

هللا وه  بد احلكم، واوه  ييرة، ونريهم. وله فضائل مشهمجرب، ومراقب مرشمجرب. و  قضا  إفميقية سرة أرو  ومثا ني 
ال  ر  لرهسه رزقا  به قضائه، وال صبة  مائتني، وسّره إذ ذان أرو  وسب مجن سرة، فبم يزل قاضيا إىل أْن ماا، وكان

مه سبران. تمجيف يف رجب سرة أرو ني ومائتني. وبفه يمجم ممجته، وصبه  بيه األمري حممد وه األنبب، وكان سّره يمجم 
 .69، شجمب الرمجر الزكية ص263ماا مثا ني سرة، وممجلده سرة ستني ومائة، ويقال: إحدى وستني. ا ظم: الديباج ص

 .246 /2الم ا مام مالك يف املمجط، ه ا  ا ك( 2)

 /2، شككككمح اليمجاقيت الثميرة 192 /2. ويرظم: شككككمح اوه هجي  به المسككككالة 428 /6املدو ة الكربى ( 3)
 . حصموا مستحسراا مالك رمحه هللا يف مخس مسائل فق ، ومرها ه ه املس،لة!667

 .214 /8ذكم الت بيل احلراب  ه اوه يمج س. ممجاهب اجلبيل ( 4)
= 
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وو د الرظم يف ه ه املسكككككككك،لة، فال ي يظهم   وهللا ت اىل أ بم، همج رجحان القمجل الثاين، 
لصحة متّسكهم حملرقمجل الصحيخ المجارب يف ه ا الباب، وأما القمجل الثالت: فض يف جّدا؛ أل ه 

 ال مسترد له إال جمّمب االستحسان، وإذا كان االستحسان يف مقاول  اٍّ طمح.
، ومر ه يف اجلماح مربقا، فال ي يظهم أن اجلماح إذا ي يكه ممجِجبه قمجبا أما القمجل األول

 كان وباب األممجال أحلق، وشبهه وه أقمب وأو ق.
وقمجهلم: إن الشككككككككككاهد واليمني ال يقبل يف اجلماح مربقا، نري صككككككككككحيخ؛ أل ه إذا كان املال 

  ت اىل أ بم.يثبت حلشاهد واليمني، فك لك ما يمججب املال،  ظما إىل املآل. وهللا
 املطلب الرابع: حكم احلاكم ال يغري   الباطن

 به أّن حكم احلاكم ال يغرّي الشككي   ه صككهته يف األممجال  -رمحهم هللا–اتهق أهل ال بم 
والدما ، فبمج شهد شاهدان  به مال رجل زورا، وي ي بم احلاكم ك هبما، فقضه له وشهابهتما، 

 .(1)حيّل لبمحكمجم لهفال رالف وني ال بما  أن املال ال 
وارتبهمجا يف الهموج هل حييل حكم احلاكم الشككي  فيها  ه حقيقتها، فبمج شككهد شككاهدان 
زورًا  به  بمجا  صككمة الركاح وني رجل واممأب أجربية، فقضككه احلاكم وشككهابهتما وال  بم، هل 

 حيّل لبمجل وط  ه ه املمأب أو ال؟
حييكل الشككككككككككككككي   ه حقيقتكه يف األممجال ذهكب هكاهري أهكل ال بم إىل أّن حكم احلكاكم ال 

، (3)، وم هب املالكية(2)والدما  والهموج مربقا، وه ا قمجل أيب يمجسككككككككككككككف وحممد وه احلسككككككككككككككه
 .-رمحهم هللا– (6)، وارتيار القمطيب(5)، واحلراوبة(4)والشاف ية

                                 
 .2293 /4، وداية افتهد 85ا ظم: ا هاع الوه املر ر ص ( 1)

 . 458 /5، ودائ  الصرائ  180 /16، املبسمجط 155 /4ا ظم: شمح م اين اشًثر ( 2)

 .142 /8، التاج وا كبيل حباشية ممجاهب اجلبيل 365 /5، هت يب املسالك 533ا ظم: التبقني ص ( 3)

 .152 /11، روضة الرالبني 413 /13ب مماين ، البيان ل222 /8ا ظم: الته يب ( 4)

 .312 /11، ا  صاف 546 /28، الشمح الكبري 37 /14ا ظم: املغ  ( 5)

، فقال ورهمجذ احلكم ظاهما -رمحه هللا–. ورالف يف املسككككككككككككككك،لة ا مام أومج حريهة 158 /5ا ظم: املههم ( 6)
، ربوس املسكككككككككككككائل 156 /4اين اشًثر . ا ظم: شكككككككككككككمح م -رمحهم هللا–وحطرا، وهمج رواية  رد احلراوبة 

= 
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 وحجة اجلمهمجر يف ذلك أبلة مرها:
ِصُ وَن إلم َّذ  إنَّ)):  ه رسككككمجل هللا  -رضككككي هللا  رها–ما روته أم سككككبمة   -1 ُكْم َتْبَت

َولمَعلَّ َبْعضََُكْم أْن َيُكوَن أْلَحَي ِبُحجَِّتِ  ِرْي َبْعضإذ  أمْ ضَِ  لمُ  َه مى َنْحوإ وَّا أسََْ ُم    

 ((ِرْنُ ذ  َ ْي  معمْعُت لمُ  ِرْي ٍق  أِخيِ  شََََْيًئاذ  م ما َيْأُخْذُهذ  هنََّ ا أمْ عمُم لمُ  ِرَي  لنَّارِ            
 .(1)متهق  بيه

يغريّ   : أّن حق أريكه قكد يكمجن طالقكا و ككاحكا، فبمج ككان حكمكه وجه احلجة يف هذا
 .(2)الشي   ما همج  بيه يف الباطه ي مير  احملكمجم له مه أر ه

: أّن صّحة القضا  إمنا يكمجن ومججمجب احلجة، وإصاوة حمّبها، والقضا  يف من املعقول -2
رال ه؛ ألّن حجة القضككككككككا  البيّرة ه ه املسكككككككك،لة ي يصككككككككب حجته وال حمبَّه، فمججب و

ال ابلة، وال ويّ رة ههرا إال شكككهمجب زور، وشكككهمجب الزور ال يكمج مجن حجة إبهاع، فر بم 
 .(3)قر ا أّن شهابب الك ب ال تكمجن حّجةً 

أّن صككككككككككككيا ة الهموج  كد مه صككككككككككككيا ة األممجال، فإذا ي يغريّ  حكم احلاكم يف األممجال  -3
 .(4)ف،حمى أن ال يغريّ  يف الهموج

 

                                 
. وذكم الرحاوي  ه حممد وه 312 /11ا  صاف ، 458 /5، ودائ  الصرائ  528لبزتشمي ص 

احلسكككه مثل قمجل أيب حريهة، وامل موف حىت يف مماج  احلرهية األرمى همج ممجافقة حممد لبجمهمجر. وهللا 
 ت اىل أ بم.

 .سبق  مجيه يف مس،لة قضا  القاضي و بمه( 1)

 .414 /13البيان لب مماين ( 2)

 .365 /5هت يب املسالك ا ظم: ( 3)

 .158 /5ا ظم: املههم ( 4)
= 
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 (1)املطلب اخلامس: حكم القضاء والقاضي يف حال تشو ش فكره
 به أ ه يكمه لبقاضكككي القضكككا  يف حالة نضكككبه، وذلك لبّرّا  -رمحهم هللا–اتهق ال بما  

المجارب يف ذلك، وارتبهمجا يف إحلاق نري الغضككككككككب وه، مما يشككككككككمجش الهكم، كاجلمجع املهمط، واألي، 
 واخلمجف وما أشبه ذلك.
ل ال بم إىل أّن نري الغضكككككككب مثبه، فيكمه لبقاضكككككككي أن يقضكككككككي وني ا رني ف هب  امة أه

وهمج جمج ان، أو  رشككككككككان، أو   سككككككككان، وحنمج ذلك مما اّل حبالة اال تدال، و به ه ا م هب 
 .-رمحهم هللا– (3)، وجزم وه القمطيب(2)األئمة األرو ة

 وكتبت له إىل  بيد ، قال: كتب أيب(4)واسكككككككككككتدلمجا  به ذلك مبا رواه  بد هللا وه أيب وكمب
: أال حتكم وني ا رني وأ ت نضبان، فإين ت ت رسمجل (5)هللا وه أيب وكمب وهمج قاض وسجستان

ٌٍَد َبْيَي  ثَنْيِي َوُ َو غمْضَباُن))يقمجل:  هللا   .(6)متهق  بيه ((لما َيْحُكُم أم
ه، مِ ش  بيه فكْ ا مه احلكم؛ أل ه يشككككمجّ  إمنا كان الغضككككب ما  ً  )): -رمحه هللا–قال القمطيب 

وه ما يف م راه، كاجلمجع، واألي، واخلمجف، وما أشبه ذلك، وذلك  قِ حِ بْ يك   وا  لُّ وههمه، فيجب أنْ 
إما ورميق األوىل، كاخلمجف واملمض، فإهنما أوىل و لك مه الغضككككب، وإما ورميق تمجسككككي  املراط، 

وه ا الرمجع مه القياس مه  اه.وذلك أن حِتْ  ِف رصكككمجصكككيِة ذكم  الغضكككب، وتك ِ دّ يِه إىل ما يف م ر

                                 
 . 63 /6يبدو أن ه ه املس،لة ليست رالفية، فقد  قل اوه ال ميب االتهاق  به القمجل وه. ال ارضة ( 1)

، 309، 138 /11، روضككككككككككككككة الرالبني 318، القمجا ني الهقهية ص 449 /5ا ظم: ودائ  الصككككككككككككككرائ  ( 2)
 .549 /2املستمج ب 

 . وي أقف  به تالف يف املس،لة إىل اشن، وهللا املست ان.170 /5ا ظم: املههم ( 3)

همج وأرمجه  بيد هللا مه مشاهري أهل البصمب، وهمج اورا أيب وكمب الصحايب امل موف. ا ظم: ت جيل املره ة ( 4)
1/ 722. 

 .190 /3)زر ج(. ا ظم: م جم الببدان  والية واس ة، قيل: اسم هحية، ومديرتها( 5)

، 169 /13(، 7158أرمجه البشاري يف األحكام، حب هل يقضي القاضي أو يهيت وهمج نضبان؟ )( 6)
 .241 /12(، 4465ومسبم يف األقضية، حب كماهة قضا  القاضي وهمج نضبان، )

= 
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، وقد اسككككككككككككككتمجفيرا ذلك يف وكثري من نفاة القياسأجّل أ مجا ه، ول لك قال وه ها ة الهقها ، 
 .(1)((األصمجل

 املطلب السادس: من وجب  عليه شهادة فلم يؤد  ها فهو فيه جرح 
ترزيبه، أبا  الشككككككككككككككهابب وإقامتها مه الهموض والمجاجباا، وقد أمم هللا ت اىل وه يف حمكم 

 :حيت قال ت اىل        ( :2سمجرب الرالق اشية). 
كما أّن كتمان الشككككككككككهابب مه املركماا اليت هنه هللا ت اىل  رها، إذ همج سككككككككككبب لضككككككككككياع 

  :حقمجق الراس، ومر ا مه إحقاق احلّق وإيصكككككككاله لصكككككككاحبه، قال  ّز وجلّ        

                 ( :283سمجرب البقمب اشية). 
فإذا شكككككككهد إ سكككككككان  به أمٍم، وحتّمل الشكككككككهابب حتّماًل صكككككككحيًحا، وجب  بيه أبابها  رد 
الربب إذا كان مه حقمجق اشبميني، وإن كان صككككككككككككككاحبها ال ي بم فبه أبابها ولمج ودون طبب، 

ابا لبمجاجككب المحين، وإذا كككان املشككككككككككككككهمجب  بيككه مه حقمجق هللا ت ككاىل ترهيكك ا لألمم ا هلي، وا قيكك
احملضككككة، كمه شككككاهد ممتكبا لهاحشككككة الزه، فاألوىل له السككككم، و دم ا بال  حلشككككهابب، إال أن 
يكمجن صككككاحبه متهتّ ًكا، وحلشككككمع مسككككتهمًا، وشككككمّه مسككككتشككككريًا، فإ ه يد  حلشككككهابب، قرً ا لداوم 

 .(2)ب، وإرضا  لمب ال بابالهساب، وترهريا لببال
فإذا تقّمر ه ا، فإن كان  رد إ سان شهابب، واحتيج إليه يف أبائها، فامتر  مه أبائها مه 

، وإمنا ارتبهمجا يف تهسكككككيقه، والقمجل (3)يف أت يمه -رمحهم هللا–نري   ر، فال رالف وني ال بما  
 .(4)وتجمحيه

                                 
ه املسكككككككككككككككك،لككة، ألين ظررتهككا . وقمجلككه وكثري مه  هككاب القيككاس همج الكك ي ج ب  أ بككت هكك 170 /5املههم ( 1)

 رالفية.

 . فهيه ويان مه يردب سمه ومىت.351 /16ا ظم: شمح الرمجوي  به صحيخ مسبم ( 2)

، 168 /10، ال رريب 282 /2، املقدماا املمهداا 96 /7، البحم المائق 121 /8ا ظم: البراية ( 3)
 .9 /12، ا  صاف 310 /11، الهموع 79 /13، ال زيز 229 /8الته يب 

 ي يتيسم   إىل اشن المجقمجف  به  ا لبحرهية يف ه ه املس،لة، وهللا املست ان.( 4)
= 
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ويف الشككككككككككككككهابب، و به ه ا مشككككككككككككككهمجر ف هب ههمجر أهل ال بم إىل أّن امترا ه قدحا فيه 
 .-رمحهم هللا – (4)، وارتاره القمطيب(3)، واحلراوبة(2)، والشاف ية(1)م هب املالكية

  واسككككككككككككككتكدلمجا  به ذلكك وقمجل هللا ت كاىل:                   

     ( :283سمجرب البقمب اشية). 
: أّن هللا ت اىل هنه  ه كتمان الشكككككهابب، كما هنه  ه شكككككهابب الزور، فإذا االسههههتدالل منه وجه

كا ت شكككككككهابب الزور تقدح يف  دالة املم ، و مم الثقة وه، فك لك االمتراع  ه أبا  الشكككككككهابب، 
 والقاسم املشمن ويرهما همج تضيي  احلق.

والصككككككككككحيخ أهنا جمحة؛ ألّن كتمان  )): و د ذكمه لبقمجلني -رمحه هللا–قال القاضككككككككككي اوه ال ميب 
الشكككككككهابب يف ا مث مبرزلة الك ب فيها يف ال ال ية، وال فمق وني شكككككككهابب الزور وكتمان احلق، وقد 
 ظم هللا  ّز وجّل كتمها، ووصككككككف أهنا مه م اصككككككي القبمجب ومآمثها، وإمث القبب أ ظم مه إمث 

 .(5)((اجلمجارح؛ ألن كرب امل صية  به قدر فا بها وحمّبها
ال ي يمججب جمحته إمنا همج  أنّ )): -رمحه هللا–ويدّل  بيه مه امل قمجل ما ذكمه القمطيب 

فسكككككككككككككقه حمترا ه مه القيام مبا وجب  بيه مه نري   ر، والهسكككككككككككككق يسكككككككككككككبب أهبية الشكككككككككككككهابب 
 .(6)((مربقا

                                 
 .168 /10، ال رريب 889 /3، القبس 282 /2ا ظم: املقدماا املمهداا ( 1)

 .  قبه الماف ي  ه القاضي احلسني، وي ي كم رالفا.79 /13ا ظم: ال زيز ( 2)

  ه شيشه تقي الديه اوه تيمية، وي ي كم رالفا. .  قبه اوه مهبخ310 /11ا ظم: الهموع ( 3)

وما و دها. ورالف يف املس،لة و ض املالكية، كما ذكم القمطيب، ف هبمجا إىل أن  173 /5ا ظم: املههم ( 4)
امترا ه جمح يف رصككككككككككككككمجص تبك الشككككككككككككككهابب و يرها، ال يف  ممجم حاله. و سككككككككككككككبه اوه ال ميب إىل أكثم 

ره القمايف أن م هب اوه القاسككم ونريه مه األصككحاب  به القمجل أصككحاورا، يف حني ذكم اوه رشككد و 
. ولكه اوه 168 /10، الكككك رريب 888 /3، القبس 282 /2األول. ا ظم: املقككككدمككككاا املمهككككداا 

 ال ميب صحخ القمجل األول أيضا.

 .888 /3القبس ( 5)

 .381 /3، و قبه تبمي ه يف اجلام  ألحكام القم ن ورصه مه نري  سبة 174 /5املههم ( 6)
= 
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 املطلب السابع: حكم شهادة الكافر على املسلم أو الكافر
يف قبمجل شككككككككككككككهابب املسككككككككككككككبم ال دل املمضككككككككككككككي  به  -رمحهم هللا–ال رالف وني ال بما  

، كما اتهقمجا  به أّن شككككككككككككككهابب الكهار ال تقبل  به املسككككككككككككككبمني يف نري المجصككككككككككككككية يف (1)الكافم
 .(2)السهم

أما يف المجصكية يف السكهم و رد  دم وجمجب نري الكهار، فهل تقبل شكهابهتم يف ه ه احلالة 
 أوال؟

فم  به املسككككككككككككبم أو الكافم ال تقبل مربًقا، ذهب ههمجر أهل ال بم إىل أّن شككككككككككككهابب الكا
، (3)سككككككككككككككمجا ا يف ذلك المجصككككككككككككككّية يف السككككككككككككككهم  رد احلاجة أم نريها، و به ه ا م هب املالكية

 .-رمحهم هللا– (5)، ورّجحه القمطيب(4)والشاف ية
 واستدلمجا  به ذلك أببلة مرها:

  :قمجله ت اىل -1             (002)الرالق. 

وجه االسكككككككتدالل مره: أّن اشية مر ْت مه قبمجل شكككككككهابهتم مه وجهني: أحدمها: أهنم نري 
 .(6) دول، والثاين: أهنم ليسمجا مرا

 قمجله ت اىل:  -2                          (006)احلجماا. 

                                 
 .2/138، ا قراع يف مسائل ا هاع 91ا ظم: مماتب ا هاع ص ( 1)

 .91ا ظم: مماتب ا هاع ص( 2)

 .2/232، جمجاهم ا كبيل 327، القمجا ني الهقهية ص2/972ا ظم: ا شماف لبقاضي ( 3)

 ها.وما و د 4/568، مغ  احملتاج 13/277، البيان لب مماين 21/66ا ظم: احلاوي الكبري ( 4)

 به أّن الكهار ال ميني تقبل شكككككككككهابهتم  به  أحدمها. واملشالهمجن  به فميقني: 5/112ا ظم: املههم ( 5)
 به قبمجل شكككهابهتم  به املسكككبم يف السكككهم إذا ي يكه  والفريق اآلخرو ضكككهم، و بيه م هب احلرهية، 

، 2/422لت بيل املشتار نريهم ويف المجصية راصة، وهمج م هب احلراوبة وأهل الظاهم. ا ظم: االرتيار 
، املغ  3/1302، مسكككككككككككككككائل ا مام أمحد ومواية  بد هللا 5/182، تبيني احلقائق 7/416فتخ القديم 

 .10/275، احملبه 12/39، ا  صاف 14/170

 وما و دها. 21/67احلاوي الكبري ( 6)
= 
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سقا، فمججب أْن يتثّبت يف رربه، والشهابب أنب  مه اخلرب، واالستدالل مره: أّن الكافم فا
 .(1)ف،وجبت التمجّقف  ه شهابته

: أّن الهاسككككككككق املسككككككككبم أكمل مه الكافم ال دل؛ لصككككككككّحة ال باباا مه من املعقول -3
الهاسكككككككككق، واسكككككككككتحقاق املريا ، وذلك ال يصكككككككككّخ مه الكافم، وال يسكككككككككتحّق مريا  

 ملسبم فالكافم مه حب أوىل.، فإذا ي تقبل شهابب الهاسق ا(2)مسبم

... شهابب أهل ال مة: فاجلمهمجر  به أّن الكافم ال تقبل  )): -رمحه هللا–قال القمطيب 
قد شمط يف الشهابب ال دالة، والكافم  - ّز وجلّ -شهابته  به مسبٍم، وال  به كافٍم؛ ألّن هللا 

م أوىل، وألن ال بد املسبم ليس و دٍل، وألّن الهاسق املسبم ممبوب الشهابب حلرّا، فالكاف
مسبمجب أهبية الشهابب لبكهم األصبي ال ي كان سبب رّقه، فالكهم احلاصل يف احلال أوىل أبْن 

 .(3) ((يكمجن ما ً ا، وال فمق وني احلدوب ونريها، وال وني السهم واحلضم
 
 
 
 
 
 

                                 
 .21/68احلاوي الكبري ( 1)

 املصدر الساوق.( 2)

 ه أومج  بد هللا املهّسم يف ه ه املس،لة، فارتار قمجل احلراوبة. ا ظم: اجلام  . ورالهه تبمي5/112املههم ( 3)
. وقد هقش اجلمهمجر يف املسككك،لة مراقشكككة هيبة، وونّي أّن  ية المجصكككية يف املائدب 6/324ألحكام القم ن 

!  حمكمة نري مرسمجرة، فبيرظم  رده فإ ه حبت  هيسا
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.  املبحث الثاين: اللقطة، والضوال 
 :البمط تسعةوفيه 

 
 

 حكم تعريف الشيء اليسري املطلب األول:
ِد وغري حمٍز حممِما، ليس  بمياا هطقا وال   ما  .(1)البقرة: مالا وج 

                                 
 .2/562حدوب اوه  مفة م  شمح المصاع ( 1)
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واملبتق  إما أن يكمجن يسككككككريا وإما أن يكمجن كثريا، فإن كان كثريا، فال رالف وني ال بما  
نري  يف ت ميهه مه حيت اجلمبة، وأما إن كان يسكككككككككريا، فإما أن يكمجن شكككككككككيئا هفها -رمحهم هللا–

ذي حل، ي بم املبتق   أّن صكككككككككككككككاحبه ال يبحت  ره، وال يت ّبق وه قببه، فهي ه ا ذهب هاهري 
إىل أ كككه ال يبزم ت ميهكككه، وأّن لبمبتق   اال تهكككاع وكككه يف احلكككال، و به هككك ا  -رمحهم هللا–ال بمكككا  

 .-رمحهم هللا– (2)، ورّجحه القمطيب(1)اتهقت امل اهب األرو ة املتبمج ة
ِبَتْ َةة  ِ    لعَِّةيِق  َرةَّ رسََََول  هلل ))قككال:  مككا رواه أ س وه مككالككك  وومهككان ذلككك

 .(3)متهق  بيه (( قال: لمْولما أن   أَخاُ، أْن َتُكوَن ِرَي  لصََّد مِن لمأمكمْ ُتَها
إمنا تمن أكل التممب تافة أن تكمجن مه الصككككدقة، وه ا  : أّن الريب احلجة منه وضهههعوم

هككا أركك هككا واال تهككاع هبككا، وال جيككب ت ميههككا، وككل يبككاح التصككككككككككككككّمف فيهككا يف ظككاهم يف أّن لمجاجككد
 .(4)احلال

وأما ما تتشمجف الرهس إليه، وذلك كال صا، والسمجط، واحلبل، والدلمج، والر ال، فهل يبزم 
 ت ميف ه ا الرمجع، وإذا قيل أب ه يبزم الت ميف فهي كم ي ّمف؟ 

كان مما تتب ه الرهس وتتشكككككمّجف إليه، جيب أّن الشكككككي  اليسكككككري إذا   ذهب ههمجر أهل ال بم
ت ميهه أايما يغبب  به ظّه املبتق   أّن صكككككككككككاحبها يبحت  ره فيها، مث شككككككككككك،ن املبتق  وه. وه ا 

                                 
، 2/283، الهمجاكه الدواين 6/183، املدو ة الكربى 1/358، البباب 5/298ا ظم: ودائ  الصككككككرائ  ( 1)

 . 3/41، ا قراع 8/295، املغ  5/410، روضة الرالبني 7/514البيان لب مماين 

 .183 /5ا ظم: املههم ( 2)

، ومسككككككككككككككبم يف الزكاب، 107 /5(، 2431أرمجه البشاري يف البقرة، حب إذا وجد متمب يف الرميق، )( 3)
 .7/176(، 2476و به  له...) حب حتممي الزكاب  به رسمجل هللا 

 .3/379، البدر التمام 5/107، فتخ الباري 7/176ا ظم: شمح الرمجوي  به صحيخ مسبم ( 4)
= 
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، وارتاره أومج ال باس (3)، واألصكككككككككّخ  رد الشكككككككككاف ية(2)، واملشكككككككككهمجر  رد املالكية(1)م هب احلرهية
 .-رمحهم هللا–(4)القمطيب

  اليسككككري وإن كان مما تت ّبق وه الرهس، فإن صككككاحبه ال يرببه ملدب و ّببمجا ه ا: أبّن الشككككي
 .(5)سرة، وإمنا يرببه يف أايم، فيست مل املبتق  ما يغبب  به ظره أ ه يبحت  ره فيه

صكككككككككككككاحبه يرببه، فال وّد مه ت ميهه، ولكره ال يرتهي الت ميف )): -رمحه هللا–قال القمطيب 
اسكككككككتدامة  -فائدب -مي طببه فيها نالبا، فحيرئ  تضكككككككي  فيه إىل السكككككككرة؛ ألّن صكككككككاحبه ال يسكككككككتد

 . (6)((الت ميف
حلت ميف، وي يهمّ ق وني  والظاهم: أّن ه ا ت بيل  بيل، كيف يصّخ ه ا وقد أمم الريب 

وهللا -الكثري والقبيل، ول ا اضككككككككككككككرموت كّل امل اهب يف تقميم امل هب ل دب األايم، وما ذلك 
 ه ا القمجل، وقمجب مقاوبه. وهللا أ بم. إال لض ف م،ر  -ت اىل أ بم

ومه التق  شكككككككيئا نري احليمجان...ولمج برمها واحدا )): -رمحه هللا–قال احلاف  اوه  بد الرب 
فإ ه يبزمه ت ميف ذلك سكككرة كامبة  به أومجاب املسكككاجد واجلمجام  حملمجضككك  ال ي وجدها ووقموه، 

ي مَّف أايما، وي مف الديرار شهما وحنمجه، ويشهمها....وقد قيل: إّن الدرهم والدرمهني وحنمج ذلك 
رة المجاربب وت ميف البقرة ي تهمّ ْق وني القبيل والكثري مه ذلك وهذا عندي ال وجه له ؛ ألّن السكككككُّ

 .(7)((إذا كان مما له وقا  ال يبحقه تغيّكما وهللا أ بم
                                 

 .212 /4، تبيني احلقائق 298 /5، ودائ  الصرائ  357 /1ا ظم: تتصم القدوري م  البباب ( 1)

 .58 /4، الشمح الصغري 283 /2، الهمجاكه الدواين 41 /8مجاهب اجلبيل ا ظم: م( 2)

 . 535 /2، مغ  احملتاج 438 /5، هناية احملتاج 237ا ظم: المججيز ص ( 3)

فقالمجا ومججمجب الت ميف سكككككككككرة يف احلقري والكثري،  -رمحهم هللا–. رالف احلراوبة 184 /5ا ظم: املههم ( 4)
، تتصككككم ربيل ص 295 /8ف ية، وصككككححمجه م هبا. ا ظم: املغ  ووجهه و ض املالكية، وو ض الشككككا

. وه ا مه املسككككككككككائل اليت رالف فيها 7518، البيان لب مماين 193، التربيه ص 137 /5، األم 256
 املت،رمون ما  بيه ربيل يف املشتصم.

 .438 /5هناية احملتاج ( 5)

 .184 /5املههم ( 6)

 .425الكايف يف فقه أهل املديرة ص ( 7)
= 
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 املطلب الثاين: مدة التعريف ابللقطة
   كثريا، فما هي املّدب اليت ي مّ ف فيها املبتق  ؟إذا أر  ا  سان البقرة، وكان املبتقِ 

ذهب ههمجر أهل ال بم سككككككككبها وربها إىل أ ه يبزم ت ميف البقرة سككككككككرة كامبة، و به ه ا 
 .-رمحهم هللا– (4)، وارتيار القمطيب(3)، واحلراوبة(2)، والشاف ية(1)م هب املالكية

 أ ه قال: جا  رجل إىل الريب   (5)والدليل  به ذلك: ما رواه زيد وه رالد اجله 
ٍُِبَهاذ      ))فسككككك،له  ه البقرة؟ فقال:  َصا َسَنًنذ  هْن جاَء  َصَهاذ َوِوكماَءَ اذ ثمَّ َهة ْ َها   ْهِةْ، ِهفما

 .(6)متهق  بيه ((وإلَّا  مَشْأُنكم ِبَها
 وه ا حديت صحيخ، و اد يف حمّل الرزاع.

ه مه طببه يف احلال لشككغل، أو أل ه ي : أّن مه ضككاع مره شككي  رمبا ي يتمكّ ومن املعقول
ي بم إال و د زمه، أو لب ده  ه املمجضككك  ال ي ضكككاع فيه، فبم يكه ودد مه مّدب، وقدّ را وسكككرة؛ 

                                 
، حاشككككية ال دوي  به كهاية الرالب المحين 108 /9، ال رريب 425ا ظم: الكايف الوه  بد الرب ص ( 1)

2 363. 

 .407 /5، روضة الرالبني 429، التبشيا  الوه القاص ص 137 /5ا ظم: األم ( 2)

 .411 /6، ا  صاف 313 /7، الهموع 188 /3ا ظم: المجاضخ يف شمح تتصم اخلمقي ( 3)

، ورواه  ره إبسرابه . و سب القمطيب رمحه هللا اخلالف إىل  مم وه اخلراب 183 /5: املههم ا ظم( 4)
وما و دها. واشككككككتهم اخلالف  ه احلرهية، فمأوا أن الت ميف  137 /4الرحاوي يف شككككككمح م اين اشًثر 

ظم: اهلداية م  نري حمّدب  به امل تمد  ردهم، ول ي مّ فها املدب اليت يظه أن صككككككككككككككاحبها يرببها فيها. ا 
 وما و دها.  357 /1وما و دها، البباب  212 /4، تبيني احلقائق 121 /6فتخ القديم 

همج أومج  بد الممحه وقيل: أومج زر ة، وقيل: أومج طبحة زيد وه رالد اجله ، سكه املديرة، وشهد احلديبية م  رسمجل  (5)
أحد ومثا مجن حديثا. تمجيف حملديرة، وقيل: مبصم،   ، وكان م ه لمجا  جهيرة يمجم الهتخ. روي له  ه رسمجل هللاهللا 

وقيل: حلكمجفة، وكا ت وفاته سرة مثان وسب ني، وهمج اوه مخس ومثا ني، وقيل: ماا سرة مخسني، وهمج اوه مثان 
 .1/199، هت يب األتا  والبغاا 2/132وسب ني سرة، وقيل: تمجيف  رم أايم م اوية. ا ظم: أسد الغاوة 

 ه يف املربب األول.سبق  مجي( 6)
= 
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أل ه ميّم فيها الهصككككمجل األرو ة، وألّن الغالب ممه ضككككاع مره شككككي  أ ه يتمكه مه طببه يف سككككرة، 
 .(1) مففإذا ي يمججد له مالك، فالظاهم أ ه ال مالك له ي

 (2)املطلب الثالث: ما يلزم  كره يف اللقطة الستحقاقها
إذا  ّمف املبتق   البقرة، وجا  رجل يّد يها، فما هي األشككككككككككككككيا  اليت يسكككككككككككككك،ل  رها ه ا 

 املد ي حىت تثبت له البقرة؟
ذهب ههمجر القائبني حسككككككتحقاق البقرة و كم الصككككككهاا، إىل أن األممجر املربمجب ذكمها 

، (4)، واحلراوبة(3)لمجكا  وال هاص، وال دب، وه ا م هب املالكية يف املشككككككككككككككهمجرمه املد ي هي: ا
 .-رمحهم هللا– (5)وارتيار القمطيب

 وبليل ا تبار ه ه األوصاف:
ٍُِبَها  ))يف البقرة قال:  :  ه الريب ما رواه زيد وه رالد اجله   -1 َصا  هْن َجاَء 

 .(6)رواه مسبم ((ذ  أمْهِعَها إيَّاُهذ َوإلَّا  مِهَ  لمكم مَعَةَ، ِهفماَصَهاذ َوَهَدَدَ اذ َوِوكماَءَ ا

مًّب فيها مائة بيرار، ف،تيت الريب   (7)و ه أيب وه ك ب -2  قال: أصككككككككككككككبت صكككككككككككككك 
قال:            ))فقككال:  ُتُ    هاذ ثم أَتْي ِجْد ري يْعِةُ  ًلاذ   م أم ها ٍو ًلاذ  عةَّ ُت ها ٍو هة ْ 

                                 
 .526 /7البيان لب مماين ا ظم: ( 1)

يف املس،لة القابمة إن شا  هللا، فإن ذكم الصهاا كامبة  -رمحهم هللا–سي،يت رالف احلرهية والشاف ية ( 2)
 ليست سببا الستحقاق البقرة، وإمنا يقيم البيرة. 

 . 361، القمجا ني الهقهية ص 483 /2، املقدماا املمهداا 184 /6ا ظم: املدو ة الكربى ( 3)

 .3/47، ا قراع 2/639، شمح الزركشي  به تتصم اخلمقي 448 /3ا ظم: الكايف الوه قدامة ( 4)

. و سب القمطيب إىل أصب  وه الهمج مه أصحاورا أ ه قال: إن ذكم ال دب ليس 183 /5ا ظم: املههم ( 5)
 /2وجزم وه اوه رشكككككككككد يف املقدماا  والزم، فبمج أصكككككككككاب يف وصكككككككككف المجكا  وال هاص اسكككككككككتحق البقرة

 .993 /3. ويرظم:  قد اجلمجاهم الثميرة 483

 . 251 /12(، 4478صحيخ مسبم يف البقرة، حب ذكم ال هاص والمجكا ، )( 6)

همج سيد القما ، أومج املر ر وأومج الرهيل أيّب وه ك ب وه قيس وه  بيد وه زيد وه م اوية األ صاري. كان مه أصحاب ( 7)
، وأّول مه كتب يف  رم الكتاب: وكتب فالن لثا ية، وشهد وْدرًا واملشاهد كّبها. وهمج أّول مه كتب لبريب ال قبة ا

= 
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ٍْفمْظ ِوَهاَءَ ا َوَهَدَدَ اذ          هة ْ ها ٍوًلاذ  َعةَّْ ُتها   م أمِجْدذ ثمَّ     ُتُ  َث ماًثا  قال:    أمَتْي

ٍُِبَها وإلَّا  ماسَََْتْ ِتْم ِبَهاذ  اسَََْتْ َتْعُت.   مِقيُتُ  َبْعُد ِبَ كَّنم  وِوكماَءَ اذ  هْن َجاَء صَََا

ًٍِد  ٍَْوًلا َو  ٍْو لإ أْو   .(1)متهق  بيه (( قال: لما أْدِري ث ماثنم أ

 به ه ه األوصاف فمججب ا تبارها. وأما سكمجا الماوي يف المواية  وه ان احلديثان  ّصا
األرمى اليت سككككقتها يف أوائل مسككككائل البقرة  ه ذكم ال دب، فال حجة مله متسككككك وه؛ ألن مه 

 حه  حجة  به مه ي حيه .
قككال اوه القككاسككككككككككككككم: ال وككّد مه ذكم هي هككا، ي  : المجكككا   )): -رمحككه هللا–قككال القمطيب 

ك وال هاص وال  دب، وي ي ترب أصككب  ال دب. وظاهم احلديت حّجةا الوه القاسككم، وألصككب  التمسككّ
ححلديت ال ي ليس فيه ذكم ال دب. وحّجة اوه القاسكككم أوضكككخ؛ ألّن مه ذكم شكككيًئا حّجة  به 

 .(2)((مه سكت  ره، وأل ه مه حب محل املربق  به املقيد
 

 بي  نة املطلب الرابع: من عر  اللقطة هوصافها هل تلزمه
 به أن صكككككككككاحب البقرة إذا أقام البيرة  به أن البقرة له أ ه  -رمحهم هللا–اتهق ال بما  

يسكككككككتحقها، وأما إذا ذكم األوصكككككككاف وأصكككككككاهبا، وا تقد املبتق   صكككككككدقه، جاز له أن ي ريها له، 
 ولكه هل جيرب  به ذلك أو له املرالبة حلبيرة؟

 ارتبهمجا يف ذلك  به قمجلني:

                                 
، مائة حديت وأرو ة وستمجن حديثا. ماا حملديرة، قيل: يف رالفة  مم  اوه فالن. روي له  ه رسمجل هللا 

 .1/180 صاوة ، ا1/121. ا ظم: هت يب األتا  والبغاا وقيل: يف رالفة  ثمان 

، ومسككبم 97 /5(، 2426أرمجه البشاري يف البقرة، حب إذا أرربه رب البقرة حل المة بف  إليه، )( 1)
 . والبه  لبج هي.252 /12(، 4481يف البقرة، حب م مفة ال هاص والمجكا ...)

 .183 /5املههم ( 2)
= 
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أ ه يسكككتحقها و كم أوصكككافها وإن ي يقم ويرة، وجيرب املبتق   به تسكككبيمها : القول األول
 .-رمحهم هللا– (3)، وارتيار القمطيب(2)، واحلراوبة(1)لمج امتر ،  وهمج م هب املالكية

– (5)، والشكككككككاف ية(4): ال يسكككككككتحقها حىت يقيم البيرة، وهمج م هب احلرهيةالقول الثاني
 .-رمحهم هللا

 بب ارتالفهم يف ه ه املس،لة إىل أمميه:: يمج  سسبب الخالف
أحدمها: م ارضككككة األصككككل يف اشككككماط الشككككهابب يف صككككحة الد مجى لظاهم حديت الباب، 

 فمه نبَّب األصل قال: ال و دَّ مه البيرة، ومه نبَّب ظاهم احلديت قال: ال حيتاج إىل ويرة.
 مفة المجكا  وال هاص، هل مب والثاين: االحتمال المجارب يف امل ىن املقصككككككككككككمجب مه أمم الريب 

ّب البقرة هبا إذا ذكمها مّد يها، أو األمم ليدف ها إىل صاحبها كما التقرها   .(6)همج لم 
 :األدلة

 : أدلة أصحاب القول األول
ٍُِبَها  ))يف البقرة قال:  :  ه الريب ما رواه زيد وه رالد اجله   -1 َصا  هْن َجاَء 

 .(7)رواه مسبم ((َوِوكماَءَ اذ  أمْهِعَها إيَّاُهذ وإلَّا  مِهَ  لمكم مَعَةَ، ِهفماَصَهاذ َوَهَدَدَ اذ 
هة ْ ها سََََنًنذ  هْن جاَء أٌٍد ُيْبِبُةكم ِبِعفماصَََِها َوِوكماِئَهاذ  )): (8)ويف له  البشاري -2

 .((وإلَّا  ماْسَتْنِفْق ِبَها

                                 
 .256ا و دها، تتصم ربيل ص وم 481 /2، املقدماا املمهداا 184 /6ا ظم: املدو ة الكربى ( 1)

 .47 /3، ا قراع 372 /1، احملمر 451 /3ا ظم: الكايف الوه قدامة ( 2)

 . 183 /5ا ظم: املههم ( 3)

 .128 /6، فتخ القديم 292 /5، ودائ  الصرائ  140ا ظم: تتصم الرحاوي ص ( 4)

 وما و دها. 537 /2، مغ  احملتاج 413 /5، روضة الرالبني 454 /9ا ظم: احلاوي ( 5)

 .1979 /4ا ظم: وداية افتهد ( 6)

 سبق  مجيه يف املس،لة الساوقة. ( 7)

 .116 /5(، 2438أرمجه البشاري يف البقرة، حب مه  مَّف البقرة وي يدف ها إىل السبران، )( 8)
= 
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مل كمجرب، همج فه ا صككككككميخ يف الداللة يف إ باا أن املقصككككككمجب مه الت ّمف  به األوصككككككاف ا
إ را  البقرة هبا إىل مه ذكمها، وي يمب ذكم البيّ رة يف شي  مه طمق احلديت، ولمج كا ت شمطا 

 .(1)  رها؛ أل ه أترري لببيان  ه وقت احلاجة ملا جاز سكمجا الريب 

: أن البيرة لمج كا ت شمطا يف المب، ملا كان ل كم ال هاص والمجكا  فائدب؛ من املعقول -3
 .(2)حلبيرة وإن ي ي كم أوصافهاأل ه يستحقها 

أن إقامة البيرة  به البقرة قد تت ّ ر؛ ألهنا تسق  يف حال الغهبة والسهمج، فتمجقيف  -4
 .(3)بف ها  بيها مر  مه وصمجل صاحبها إليها أودا، وه ا يهمجّ ا مقصمجب االلتقاط

 : أدلة أصحاب القول الثاني
لمْو ُيْععمى  لنَّاُس )):  قال: قال رسكككككككككككمجل هللا -رضكككككككككككي هللا  رهما– ه اوه  باس  -1

ِبَدْهَو ُ ْم لمادََّهى ِرَجٌال أمْرَو َل  مْومإ َوِدَراَءُ ْمذ َولمِكيَّ  ْلَبي َننم َه مى  ْلُ دَّه ذ و ْلَيِ َ         

 .(4)رواه البيهقي ((َه مى َرْي أْنكمَة

 .(5)ةي جي ل الد مجى حجة، وال جممب القمجل حجة وير : أن الريب وجه االستدالل منه
: أبّن ال ي ذكم ه ا همج ال ي أمم إب را  البقرة مله  مف وكا ها و هاصككككككككككها، ونوقش

 . (6)مت ارًضا، وال حكمه متراقضا، وال حيل ضمب و ضه وب ض و دبها، وليس كالمه
 .(7)أن صهة املربمجب ال تكمجن ويرة لبرالب كاملسموق واملغصمجب -2

 ويراقش أب ه قياس يف ممجرب الرا، فهمج فاسد.

                                 
 .310 /8، املغ  183 /5ا ظم: املههم ( 1)

 .183 /5ا ظم: املههم ( 2)

 فيه مراقشاا وإلزاماا جيدب تماج  هران.. و 310 /8املغ  ( 3)

. 252 /10يف السره الكربى يف الد مجى والبيراا، حب البيرة  به املد ي واليمني  به املد ي  بيه،( 4)
 .226 /2وأصبه يف الصحيحني. واحلديت صحيخ، ويرظم: جام  ال بمجم واحلكم 

 وما و دها. 454 /9احلاوي ( 5)

 .74 /9احملبه ( 6)

 .455 /9ي احلاو ( 7)
= 
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 :ترجيحال
ومه أتّمل حجج الهميقني، تبنّي له جبال  أن الماجخ همج القمجل األول، وذلك السككككككككككككككترابه 
إىل  ا صكككحيخ صكككميخ ال م ارض له، فيت نّي املصكككري إليه، وإذا صكككحت السكككرة فال كالم ألحد 

، وينّيده ويبنّي ضكككككككككككككك ف م،ر  القمجل الثاين، أهنم أجازوا لبمبتق   أن ي ريه ودون ويرة، (1)م ها
  حبديت البيرة أر وا، وال حبديت الباب متسكمجا! وهللا ت اىل أ بمفال
 

 املطلب اخلامس: حكم اللقطة بعد التعريف
إذا  ّمف املبتق  البقرة سرة، وي  ا صاحبها، فهل تصري مبكا له، م  ضماهنا  بيه إذا جا  

 صاحبها، أو ميبكها وال ضمان  بيه؟
ىل أن البقرة تصري مبكا لبمبتق  مضممج ة  بيه لمج جا  إ -رمحهم هللا–ذهب هاهري أهل ال بم 

صكككككككاحبها، فإن شكككككككا  تصكككككككّمف فيها، وإن شكككككككا  تصكككككككّدق هبا، فإن جا  صكككككككاحبها وأجازها وإال 
-رمحهم هللا– (3)، وهمج ارتيار القمطيب(2)فيضكككمرها لصكككاحبها، و به ه ا م اهب األئمة األرو ة

. 

                                 
 ((فإن جا  صككككككككككاحبها ف مف  دبها ووكا ها فابف ها إليه ))ذكم اخلرايب أ ه إن صككككككككككحت ه ه البهظة: ( 1)

كان ذلك أمما ال جيمجز رالفه، وقال احلاف  اوه حجم: قد صككككككككحت ه ه الزايبب فت نّي املصككككككككري إليها. 
 .98 /5، فتخ الباري 226 /2يرظم م اي السره هبامش السره 

، وداية 272 /2، التهمي  360 /1، البباب 131 /6، فتخ القديم 298 /5دائ  الصككككككككككككككرائ  ا ظم: و( 2)
، 531 /7، البيان لب مماين 443 /9، احلاوي 59 /4وما و دها، الشكككمح الصكككغري  1978 /4افتهد 

 . 46 /3، ا قراع 371 /1، احملمر 299 /8، املغ  536 /2مغ  احملتاج 

ا و دها. ورالف يف ه ه املس،لة الظاهمية، فمأوا أهنا تدرل يف مبكه مه نري وم 187 /5ا ظم: املههم ( 3)
هل ا. ا ظم: ا شككككماف  -رمحه هللا–ضككككمان جماي  به ظمجاهم و ض المواايا، وسككككت،يت مراقشككككة القمطيب 

. 105 /5، فتخ الباري249 /12، شككككككككمح الرمجوي  به مسككككككككبم 268 /2، امل بم 680 /2لبقاضككككككككي 
ي بواب أب ه إن جا  صكككككككاحبها وال ني قائمة اسكككككككتحقها.ورالف مه الشكككككككاف ية وأشكككككككار اوه حجم إىل رأ

 . 443 /9الكماويسي صاحب ا مام الشاف ي، فقال أب ه ميبكها مربقا. يرظم: احلاوي 
= 
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 ومه أبلتهم  به ذلك: 
 ه البقرة؟ فقال:  قال: سككككككككككككككئل رسككككككككككككككمجل هللا  ه  ما رواه زيد وه رالد اجل -1

ََََها َوِوكماَءَ اذ ثمَّ ُكْ َهاذ  هْن َجاَء   )) ََنًنذ  هْن لمْم ُتْعَتَةْ،ذ  اْهِةْ، ِهفماصَ َهة ْ ها سَ

ٍُِبَها  مأمد َ ا إلمْيِ   .(1)رواه مسبم ((َصا

ا واسكككترهابها، أبكبه أمم أببائها إذا جا  صكككاحبها و د أممه  : أّن الريب واحلجة فيه
 وه ا  اد فال ي دل  ره.

ْهِةْ،  )) ه البقرة ال هب أو المجرق؟ فقال:  قال: سككككككككئل رسككككككككمجل هللا  و ره  -2

ِوكماَءَ ا وِهفماصَََََهاذ ثم هة ْ َها سَََََنًنذ  هْن لمْم ُتْعَةْ،  اسََََْتْنِفْقَهاذ وْلَتُكْي وديَعًن  

 .(2).متهق  بيه ((ِة  أد  ا إلي ِهْنَدكمذ  هن َجاَء طماِلُبَها َيْوًرا ري  لدَّْ 

وله أن يصككككككككككككككمفها يف مصككككككككككككككاحله مه أكل أو ا تهاع، وله أن  )): -رمحه هللا–قال القمطيب 
يتصكككككككّدق هبا، وال وّد يف ه يه مه الضكككككككمان مىت جا  صكككككككاحبها، ...وشكككككككّ  باوب ف،سكككككككق   ره 

، ((كملم َ ِه م )) ه:: ارتالف المواايا، وذلك أن ظاهم قمجلوموجب اخلال الضمان و د السَِّرة . 
وسككككككقمجط الضككككككمان،  ، التمبيك(3)((شََاُءَي ْيَر يِ ِتْؤ هلل ُي اُلَر َ ِه م )) وقمجله:، ((اَهْ ُك ثمَّ ))وقمجله: 

قد أزال ذلك الظاهم وبحضككه رواية ال دل والضككاو  احلاف  ا مام حيىي وه  ووه انّم باوب، لكهْ 

                                 
 .251 /12(، 4479صحيخ مسبم، يف البقرة، حب م مفة ال هاص والمجكا ...)( 1)
، ومسككككككككبم يف البقرة، حب م مفة 103 /5(، 2428) أرمجه البشاري يف البقرة، حب ضككككككككالة الغرم،( 2)

 . والسياق ملسبم.251 /12(، 4477ال هاص والمجكا ، )

، واوه مككاجككة يف 230 /2(، 1709هكك ه البهظككة رواهككا أومج باوب يف البقرككة، حب الت ميف حلبقرككة، )( 3)
 ، وإسكككككككككككرابه صكككككككككككحيخ، مه حديت  ياض وه محار 195 /3(، 2505األحكام، حب البقرة، )

. والبهظككان اشرمان يف 393 /5 به شككككككككككككككمط الشككككككككككككككيشني، كمككا قكال األلبككاين يف صككككككككككككككحيخ أيب باوب 
 الصحيحني سبق  مجيهما. 

= 
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 زيد وه رالد اجله  يقمجل: سكككئل رسكككمجل هللا : أ ه ت  (2)-ممجىل املرب ت- ه يزيد  (1)سككك يد
ْهِةْ، ِوكماَءَ ا َوِهفماصََََََهاذ ثم هة ْ َها سََََََنًنذ  هْن لمْم           ))  ه البقرة ال هب أو المجرق؟ فقال:

ْسَتْنِفْقَهاذ وْلَتُكْي َوديَعًن ِهْندكمذ  هن َجاَء طاِلُبَها َيْوًرا ِرَي  لدَّْ ِة  مأد  ا إلي   ه فه ، ((ُتْعَةْ،  ا
ها  به املربمجب، وهي اْلم بيّ رة لتبك الظمجاهم، احلاك مة   بيها، وال جب  أحسككككه المواايا، وأ صككككُّ

م ِف  رها وهي وني يديه، وأىنّ   تغافل  رها وهي حّجة  بيه؟ لكه مه ح م ِم مه باوب كيف صكككككككككككككك 
 .(3)((التمجفيق، استدوم الرميق

ََََنًنذ  هْن َجاَء  هة ْ ))سككككككككككككئل  ه البقرة، فقال:  أن رسككككككككككككمجل هللا  و ره  -3 ها سَ

َباِغيَها  أد َ ا إلْيِ ذ وإلَّا  ماْهِةْ، هِفامصَََََِها َووكماَءَ اذ ثمَّ ُكْ هاذ  هْن جاَء َباغيَها                  

 .(4)رواه أومج باوب (( مأد  ا إلي 

وه ا السككككككككككياق أظهم الّمواايا يف ويان أن صككككككككككاحبها إذا جا  و د اسككككككككككتهالكها أهنا  به 
 .(5)ضمان املبتق  

: أ ككه مككال ِمْه لككه ح ْممككةا، فمججككب أن ال ميبكهككا وغري  مجض وغري ارتيككار عقولمن امل -4
 .(6)صاحبه كاملضرّم إىل الر ام

                                 
همج حيىي وه س يد وه قيس األ صاري املدين، أومج س يد القاضي. ت  أ س وه مالك، والسائب وه يزيد، و بد هللا ( 1)

يد الرمجيل، ومالك وها ة. أه مجا  به تمج يقه وجاللته. تمجيف وه  امم وه روي ة ونريهم، و ره هشام وه  موب، ومح
. 2/449سرة  ال  وأرو ني ومائة. وقيل: سرة أرو ، وقيل: سرة ست وأرو ني ومائة. ا ظم: هت يب األتا  والبغاا 

 .591تقميب الته يب ص

 .606همج مدين صدوق. مه الثالثة. ا ظم: تقميب الته يب ص( 2)

 ا و دها.وم 187 /5املههم ( 3)

 .228 /2(، 1706سره أيب باوب، يف البقرة، حب الت ميف حلبقرة، )( 4)

 .106 /5ا ظم: فتخ الباري ( 5)

 .534 /7البيان لب مماين ( 6)
= 
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 املطلب السادس: من األحق  ابللقطة بعد التعريف؟ 
يف أّن املبتق  إذا كان م،ممجه أ ه أحّق حلرظم يف  -رمحهم هللا–ال رالف وني أهل ال بم 

 الّبقرة وال ترزع مه يده.
وأما إذا كان املتبق  نري م،ممجن أبن كان فاسكككككككككقا م موف الهسكككككككككق، وال ينمه ت ديه  به 

 البقرة، فهل تبقه يده  به البقرة؟ أو ترزع مره، وتدف  إىل أمني؟
 ارتبهمجا يف ذلك  به قمجلني:

، (1): أهنا ترزع مه يده، وتمجضككككككككك   رد أمني، وه ا مقتضكككككككككه م هب املالكيةالقول األول
 .-رمحهم هللا– (3)، وصححه القمطيب(2)شاف يةوالصحيخ  رد ال

ثاني  ، ومكككك هككككب     (4): أهنككككا تقّم يف يككككد الهككككاسككككككككككككككق، وهمج ظككككاهم قمجل احلرهيككككةالقول ال
 .إال أن احلراوبة اشمطمجا أن احلاكم يضم إليها مشمفا يشمف  بيه.-رمحهم هللا– (5)احلراوبة

 : األدلة
 :القول األول تعليل

 . (6)الية، والهاسق ليس مه أهل المجالية، فال تك ِقّم يف يدهأّن إقمار اليد  به البقرة و  -1

                                 
. وي أقف  به  ا يف الكتب الهقهية افمبب، ويشكككككككك م 187 /5، املههم 17 /6يرظم: إكمال امل بم ( 1)

مالك أب ه ليس يف املسككك،لة  ا، وهللا أ بم. و قل اوه هبريب قمجل القاضكككي  ياض أب ه مقتضكككه م هب 
 .114 /7 ه مالك مثل ه ا يف ا فصاح 

 .342 /6، ال زيز 236، المججيز ص 184ا ظم: تتصم املزين ص ( 2)

 .187 /5ا ظم: املههم ( 3)

. البحم ((طالقه  ردهوالظاهم أن مشكككككاارا إمنا ي يقيدوا املبتق  وشكككككي  ال )): -رمحه هللا–قال اوه جنيم ( 4)
. وه ا ممجافق ملا  سككككبه إليهم المجزيم 423 /6، رب احملتار 270 /3، ويرظم الرهم الهائق 253 /5المائق 

 .338 /8، واوه قدامة يف املغ  113 /7اوه هبريب يف ا فصاح 

 .634 /2 به تتصم اخلمقي  ي، شمح الزركش372 /1، احملمر 113 /7ا ظم: ا فصاح ( 5)

 . و قل ه ه املس،لة  ه الغزا  ومل هب الشاف ية فق .1976 /4ا ظم: وداية افتهد ( 6)
= 
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أّن احلاكم مردوبا إىل حه  أممجال مه ناب وه ا مرها، وسبيل احله  همج ا تزا ها  -2
 .(1)مه يده

أّن المجصككككككية وجب ا تزا ها مه يد الهاسككككككق م  ارتيار املالك له، فألن امج مه يد  -3
 .(2)المجاجد ال ي ي امه أوىل

ب مه التقاط البقرة همج حهظها  به مالكها، وإقمار يد الهاسكككككككق  بيها أّن املقصكككككككمج  -4
 تهمجيت ل لك، فترزع مه يده، حتقيقا لبم ىن املقصمجب.

 : القول الثاني تعليل
 ممجم األحابيت المجاربب يف البقرة، فبم تهمّ ق وني  دل وفاسكككق، فتقّم البقرة يف يد  -1

 .(3)مبتقرها،  دال كان أو نريه
ويره ووني المجبي ة، ي تز ْل يده  ه البقرة كال دل، واحله  حيصل وضّم أّن مه ر بّ ِي  -2

 .(4)املشمف إليه

 :الترجيح
 همج رجحان القمجل األول، وذلك ملا  يت: -وهللا ت اىل أ بم-ال ي يظهم   

: أن صكككككككككككككهة األما ة أرجخ وأو ق الصكككككككككككككهاا امل تربب يف البقرة، فإذا كان املبتق  نري أوال
 يده  بيها؛ حهظا هلا، ور اية ملصبحتها.أمني، فال تقّم 
: أّن املقصكككمجب مه البقرة حهظها  به مالكها، وإقمار يد الهاسكككق  بيها رمبا أبى إىل اثنيا

 تهمجيت ذلك امل ىن.
: أّن البقرة وإن كان الرا وصككككككككككككككهها أبهنا تكمجن وبي ة، إال أ ه ميكه أن يقال: إن اثلثا

حه: أّن المجبي ة هلا طالب،  ذلك يف احله  والضكككككمان، أما يف إقمار يد الهاسكككككق  بيها فال، يمجضكككككّ 
 ي مف جهتها، وصاحب البقرة خبالف ذلك. 

                                 
 .451 /9ا ظم: احلاوي ( 1)

 املصدر الساوق.( 2)

 .1976 /4ا ظم: وداية افتهد ( 3)

 .337 /8ا ظم: املغ  ( 4)
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 املطلب السابع: حكم ضالة الغنم
الغرم ت ترب مه احليمجاها الضك يهة اليت ال تدف   ه  هسكها اهلمجاّم والسكباع، فإذا وجد إ سكان نرما ضكالة 

يف ت ميههكا، وأ كه ال حيكّل لمجاجكدهكا أرك هكا  -رمحهم هللا–بم يف أرض قميبكة مه قميكة، فال رالف وني أهكل ال 
وأكبها، وأما إذا كا ت الغرم يف الهيايف والصكككككككحاري، واألراضكككككككي املهامة واملسكككككككب ة، فمججدها إ سكككككككان يف ذلك 

 ، وارتبهمجا يف ضماهنا إذا أكبها  به قمجلني:(1)املكان، فال رالف يف جمجاز أكبها
، وا تصككككم له (2)ال يضككككمرها، وه ا املشككككهمجر  رد املالكية: له أر ها وأكبها و القول األول

 .-رمحهم هللا– (3)القمطيب
، (5)، والشككككككككككككككككاف يككة(4): أ ككه يضككككككككككككككمرهككا إذا أكبهككا، وهكك ا مكك هككب احلرهيككةالقول الثاني 

 .-رمحهم هللا– (6)واحلراوبة
 .(7): م ارضة الظاهم لألصل امل بمجم مه الشمي ةسبب الخالف

 :األدلة
 :ألولأدلة أصحاب القول ا

ِ َ  ))سكككككككككككئل  ه ضكككككككككككالة الغرم فقال:  أن الريب  ما رواه زيد وه رالد اجله   -1

 .(8)متهق  بيه ((لمكمذ أْو ِلأمِخيكمذ أْوِل ذ ْئِب

                                 
 .337 /8غ  ، امل252 /6 قل اوه  بد الرب ا هاع  بيه وتب ه اوه قدامة. يرظم االست كار ( 1)

 /4، الشكككككمح الصكككككغري 217 /2، شكككككمح زروق  به المسكككككالة 426ا ظم: الكايف يف فقه أهل املديرة ص ( 2)
وما و دها. وقيد الدربيم مبا ي يتيسكككككم محبها، فإن تيسكككككم وجب محبها، وإال ضكككككمرها  به امل تمد،  61

 .50 /8ويرظم: ممجاهب اجلبيل 

 وما و دها. 188 /5ا ظم: املههم ( 3)

 .259 /5، البحم المائق 124 /6، فتخ القديم 140ا ظم: تتصم الرحاوي ص ( 4)

 .530 /2، مغ  احملتاج 403 /5، روضة الرالبني 541 /7ا ظم: البيان لب مماين ( 5)

 .43 /3، ا قراع 203 /16، الشمح الكبري 339 /8ا ظم: املغ  ( 6)

 .1980 /4وداية افتهد ( 7)

 د الساوق يف أوائل مسائل البقرة.همج جز  مه حديت زي( 8)
= 
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 .(1)متهق  بيه ((ُخْذَ اذ  هنََّ ا ِ َ  لمكمذ أْو ِلأمخيكمذ أْو ل ذ ْئِب))ويف له :  -2

 : به من وجه  واالستدالل
ونّي أ ه ال يِد ألحٍد  بيها، وأّن واجدها أرمج ال ئب يف حب احلّل  : أّن الريب أحدمها

 .(2)وارتهاع التكبيف  ره يف االمتراع  رها، ال ي كان قبل ه ا  بيه
أضككككككككافه إىل املبتق   والم املبك، خبالف قمجله يف نريها فاسككككككككتمت  هبا،  : أّن الريب الثاين

 .(3)ان له ي يقتصم  به التمت فإّن ظاهمه أ ه ليس  به وجه الّتمّبك إذ لمج ك

: أّن ضكككككككالة الغرم يف الهيايف والصكككككككحاري، مال م مَّض لبضكككككككياع، فكان من املعقول -3
 .(4)أر  املسبم هلا، وا تها ه هبا أوىل مه تمكها لبسباع

 :أدلة أصحاب القول الثاني
أّن رجال مه مزيرة أته رسمجل  -رضي هللا  رهما– ه  بد هللا وه  ممو وه ال اص  -1

طمَعاٌم )): فسكككككككك،له، فقال له: اي  يب هللا، كيف تمى يف ضككككككككالة الغرم؟ فقال   هللا

ٍِْبْس َه مى أمِخيكم َضالََّتُ   .(5)رواه الرحاوي ((َرْأُكوٌل لمكمذ أْو ِلأمخيكمذ أْو ل ذ ْئِبذ  

                                 
 سبق  مجيه يف املربب السابس. جز  مه حديت (1)

 .188 /5وما و دها، املههم  947 /3ا ظم: القبس ( 2)

 .60 /4شمح الزرقاين  به املمجط، ( 3)

 189 /5ا ظم: املههم ( 4)

  ممو وه ش يب، فقد . وإسراب احلديت صحيخ إىل135 /4شمح م اين اشًثر، حب البقرة والضمجال، ( 5)
رواه الرحاوي  ه يمج س وهمج اوه  بد األ به الصككككككديف قال احلاف  يف التقميب: ) قة(،  ه  بد هللا وه 
وهب، وهمج إمام م موف،  ه  ممو وه احلار  وهشكككام وه سككك د، أما  ممو وه احلار  فهمج األ صكككاري 

وه سكك د قال  ره احلاف  يف التقميب: وال ، املصككمي، قال  ره احلاف  التقميب:  قة فقيه حاف ، وهشككام 
: وال يضّم وجمجبه يف ا سراب أل ه مقمون مبه قل هشام وه س د املدين صدوق له أوهام ورمي حلتشي . 

همج  قة فقيه حاف ،  ه  ممو وه شكككككك يب  ه أويه  ه جده. و به ه ا فاحلديت حسككككككه ملكان  ممو 
  بم. أوه ش يب، وإال فا سراب إليه صحيخ. وهللا ت اىل 

= 
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ويف ه ا احلديت باللة  به أّن ضكككالة الغرم حقية  به مبك صكككاحبها، فمه أكبها وجب 
 .(1)هنا بيه ضما
: أهنا لقرة هلا قيمة، وتتب ها الرهس، فتجب نمامتها لصككاحبها إذا جا  من املعقول -2

 .(2)كغريها

 .(3)أهنا  ني جيب رّبها م  وقائها، فمججب ن ْمم ها إذا أتبهها، كبقرة ال هب -3

 :الترجيح
 :ظهم يف ه ه املس،لة، وهللا ت اىل أ بم، همج رجحان القمجل الثاين، وذلك ملا  يتال ي ي
م أوال : صكككككككحة ما اسكككككككتدلمجا وه مه املرقمجل وامل قمجل، وأوني شكككككككي  فيه املرقمجل، فهمج املهسكككككككّ 

 لبمواايا األرمى.
 : أّن ه ا القمجل مت،يّ دا حألصل ال اّم، وهمج وقا  املبك و د صّحته، ما ي  ا ما يزيبه.اثنيا

ىل ط ام نريه وقد قال مالك: مه اضككككككككككككككرّم إ )): -رمحه هللا–قال أومج  مم اوه  بد الرب 
ف،كبه، فإ ه يضكككمره، والشكككاب املبتقرة أوىل، وقد أه  ال بما   به أّن صكككاحبها إن جا  قبل أن 
 كبها المجاجد هلا أر ها مره، وك لك لمج ذحبها أر ها مره م ومجحة، وك لك لمج أكل و ضككككككككككككها 

بمجاا أر  ما وجد مرها، ويف إها هم  به ه ا أوضكككككككخ الدالئل  به مبك صكككككككاحبها هلا يف اله
 .(4)((ونريها

مبَّك املتبق   البقرة  : أّن الظمجاهم اليت متسكككككككككك هبا األّولمجن، جياب  رها أبّن الريب اثلثا
 .(5)و د الت ميف، وم  ذلك لمج جا  صاحبها ضمرها له، كما يسبّ م وه املشالف

 
 

                                 
 .261 /6ا ظم: االست كار ( 1)

 .339 /8املغ  ( 2)

 املصدر الساوق.( 3)

 .446 /5. ويرظم  يل األوطار 261 /6االست كار ( 4)

 .340 /8، املغ  261 /6ا ظم: االست كار ( 5)
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 املطلب الثامن: حكم ضالة اإلبل
دفاع  ه  هسها مه صغار السباع، وتصرب ا ول ت ترب مه احليمجاها القمجيّة القابرب  به ال

 به ال رش مدب ال يتحّمبها مثل الغرم، فإذا وجدها إ سككان ضككالًة يف مكان و يد  ه ال ممان، 
 فهل له أن يبتقرها؟ وإذا التقرها فهل له متبُّكها و د ت ميهها إذا ي  ا صاحبها؟

سكككككككان وجب  بيه ت ميهها، ذهب ههمجر أهل ال بم إىل أن ا ول ال تبتق ، وإذا أر ها إ 
، وارتيار أيب (3)، واحلراوبة(2)، والشككككككاف ية(1)وي حيلَّ له متبُّكها مربقا، و به ه ا م هب املالكية

 .-رمحهم هللا– (4)ال باس القمطيب
 واستدلمجا  به ذلك أببلة مرها:

َرا لمكم ))سكككككئل  ه ضكككككالة ا ول فقال:  أن الريب  ما رواه زيد وه رالد اجله   -1

ٍَتَّى َيْ قماَ ا َربَُّها  َو ٍَِذ ُؤَ اذ َتِةُد  ْلَ اَء َوَتْأُكُل  لشََّجَة  متهق  ((لمَها؟ َرَعَها ِسقماُؤَ ا و
 .(5) بيه

 هنه أْن  ر ها، وه ا  اد يف ممجض  الرزاع. : أّن الريب وجه االستدالل منه
ق لبقضكككككككككككككككا  ال ممي، ي جي بها لقرة، مث همج املمجاف وأما  دم جمجاز متّبكها، فألن الريب 

 وهمج الدليل الثاين.
َََّ َيْب َتثاِب أنَّ)) ه سككككككككبيمان وه يسككككككككار:  -2 ََاريحَّ لض   رًيِعَب َدَج  َوأخربه أنَّ (6)اك  لنص

ذ  قال ل      ت اث رةَّث م  ُ ة  م َعُي أْن ُهَةذ  أرَ بي  خلعاب   َةلُعَ  ُهَةكمَي ذ ثمَُّ  م قمذ  َعِةةََّحاْلبِ 

                                 
 . 62 /4، الشمح الصغري 481 /2، املقدماا املمهداا 273 /2ا ظم: التهمي  ( 1)

 وما و دها. 528 /2وما و دها، مغ  احملتاج  402 /5، روضة الرالبني 429 /9ا ظم: احلاوي ( 2)

 وما و دها. 437 /2، الموض املمو  371 /1، احملمر 456 /3ا ظم: الكايف الوه قدامة ( 3)

فج بمجا احلكم يف ا وكككل كغريهكككا.  -رمحهم هللا–ومكككا و كككدهكككا. وركككالف احلرهيكككة  189 /5ا ظم: املههم ( 4)
 .440 /6، رب احملتار 259 /5، البحم المائق 140رحاوي ص ا ظم: تتصم ال

 سبق  مجيه يف املربب األول.( 5)

همج الصحايب اجلبيل ًثوت وه الضحان وه ربيهة وه   ببة وه جشم األ صاري، األشهبي. شهد وي ة المضمجان، ووْدرًا. ( 6)
، شمح الزرقاين  به املمجط، 1/508ا صاوة ، 1/271ماا يف أايم اوه الزوري سرة أرو  وستني. ا ظم: أسد الغاوة 

= 
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أرمجه ا مام  ((ُ َتْدَجٍيث َو ُ ْ سََِ ذ  قال ل  ه ة: أْرِتَعْيضَََ هْيشََغ ين   ْد ُ ثابت: إنَّ
 .(1)مالك

َََ ْتاَنكم))و ه اوه شكككككككهاب قال:  -3 ذ ًن مبََّؤإبً ا ُر  خلعاب  ِيْب َةَ ُه اِنَر  َزِ  ِلِبِه ْل  لَُّوض

ذ  اُعَبُت اذ ثمََّهيِفِةْعَتِب َةأَر هث ان بي هفان   زراُن ى إي  كاَنٌدذ ٍتٍََّ سَََُّها أم  َ ا َيذ لم ُجاَتنَ َت

ٍِ  هي  جاَء  .(2)أرمجه ا مام مالك ((ا ُأْهِعَ  مثَنهاَهُبصا

وهكك ان أ مان واضككككككككككككككحككان يف الككّداللككة  به أن ا وككل ال يّتب  فيهككا حكم البقرككة، يف جمجاز 
 التمّبك، و د الت ميف. 
حه  مثرها  به إمنا أمم وت ميهها مث وي ها و  أّن  ثمان  -رمحهم هللا–وقد ذكم ال بما  

، واألرالق تبّدلْت، وقّبت األما ة، فبمج ت م كت، لمجصككككككككككككككبْت إليها أيٍد  مالكها؛ ألّن الزمان تغريَّ
 .(3)رمج ة، وفمّجتتها  به أصحاهبا، وه ا التهااا إىل املصحبة، وحتقيق هلا

ح  يف  -مبتقر ها–: أّن ا ول حته   هسكككككككككككككها، فبم يكه لصكككككككككككككاحبها من املعقول -4
 .(4)أر ها

 (5)ب التاسع: حكم ضالة البقراملطل
 ه حكم ا ول، والغرم، ف،جاب فيهما مبا سبف ويا ه، وا ول أقمجى هبيمة  سئل الريب 

األ  ام، وأقدرها  به الّدفاع  ه  هسها، والغرم أض هها، وأقّبها صربا  ه املا ، ووقي البقم اليت 
 -رمحهم هللا–بف ال بما  هي وسككككك  وني الرمفني مسككككككمجه  ره يف ذلك احلديت، ومه هرا ارت

                                 
، وهمج أ صاري رزرجي. وتمهته . واألرري  نّي  سبه. وإال فهران ًثوت وه الضحان  رم مه الصحاوة 4/63

 قبل املمجم يف املصدريه األولني قبل ه ا املمجم. وهللا أ بم.

 .275 /2(، 1512املمجط،، يف األقضية، حب القضا  يف الضمجال، )( 1)

 .276 /2(، 1513املمجط، يف األقضية، حب القضا  يف الضمجال، )( 2)

 .481 /2ا ظم: املقدماا املمهداا ( 3)

 .429 /9احلاوي ( 4)

 فإن ا ول  ردهم تبتق  م  وروب الرا فيها، فالبقم مه حب أوىل!  ية؛ي أذكم فيها احلرهه املس،لة ه ( 5)
= 
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يف حكمها، هل تبحق ح ول  ظما لقمجهتا وقمب حجمها مه ا ول، و به ه ا ال تبتق ، وإن 
 التقرت ال متبك، أو تبحق حلغرم، ألهنا بون ا ول، و بيه تبتق ، ومتبك و د الت ميف حمجال. 

 ارتبهمجا يف ذلك  به قمجلني: 
ل إن كا ت مبمجضكككككك  قميب مه ال ممان، وحلغرم : أن ضككككككالة البقم تبحق ح والقول األول

رمحهم – (2)، وارتاره القمطيب(1)يف الهيايف إن كا ت يف أراض مسب ة، وه ا املشهمجر  رد املالكية
 .-هللا

 .-رمحهم هللا– (4)، واحلراوبة(3): أّن البقم يبحق ح ول، وهمج م هب الشاف يةالقول الثاني
 ول والغرم، وذلك أ ه أكرب مه الغرم، وبون ا ول، : همج تمّبب البقم وني اسببببب الخالف  

 فمه شّبهه ح ول، أحلقه هبا، ومه قمجي  رده شبه ه حلغرم، سمّجى ويرهما يف احلكم.
 : األدلة

 :أصحاب القول األول تعليل
 ّبل أصكككحاب القمجل األول لتهميقهم وني احلاالا: أّن ضكككالة البقم هلا شكككبه ح ول والغرم، 

 مرهما حبسككككككب حاهلا، فإن كا ت يف مكان ااف  بيها مه السككككككباع أو اجلمجع فت ره حكم كلٍّ 
والضياع، فإّن حكمها حكم الشاب حلهيها ، فإن ذحبها جاز له أكبها، لكه وشمط أن ال ميكه 
سككككككمجقها لب ممان، وإال وجب سككككككمْجق ها، فبيسككككككت كالشككككككاب يف ه ه احلالة، وأما إن كا ت مبحّل ال 

سككككككككككككككباع فإهنا تمن فإن أر ها وجب ت ميهها كا ول، ويف ه ا إ مال ااف  بيها مه جمجع أو 
 .(5)لبشبهني

                                 
 .287 /2، الهمجاكه الدواين 257ربيل ص ، تتصم 186 /6ا ظم: املدو ة الكربى ( 1)

 .190 /5ا ظم: املههم ( 2)

 وما و دها. 528 /2وما و دها، مغ  احملتاج  402 /5، روضة الرالبني 429 /9ا ظم: احلاوي ( 3)

 وما و دها. 437 /2، الموض املمو  371 /1، احملمر 456 /3ا ظم: الكايف الوه قدامة ( 4)

 .287 /2 يرظم: الهمجاكه الدواين( 5)



 االختيارات الفقهّية لإلمام أبي العّباس القرطبّي في غير العبادات

 442 

 : أدلة أصحاب القول الثاني
حلبمجازيج، فجككا  الما ي حلبقم،  (2)قككال: كرككت م  جميم (1)مككا رواه املركك ر وه جميم -1

وفيها وقمب ليسككككككككككككت مرها، فقال له جميم: ما ه ه؟ قال: حلقت حلبقم ال  دري مله 
ضالَّنم إل ا  ))يقمجل:  ل جميم: أرمجمجها، فقد ت ت رسكككمجل هللا هي، فقا ال يأوي  ل

 .(3)أرمجه أومج باوب والرسائي ((ضالٌّ

طمب البقمب وي ينوها، فدّل  به أّن حكمها حكم  : أّن جميم وجه االسههههههههههتدالل منه
 .(4)ا ول

باع، وجتز  يف األضكككككككحية واهلمن املعقول -2 دي  ه : أّن البقم متتر   ه صكككككككغار السكككككككّ
 .(5)سب ة، ف،شبهت ا ول

 : الترجيح
وحلرظم يف اسكككككككككككككتدالل الهميِقنْي، ال ي ظهم   أّن القمجل الثاين أقمجى القمجِلنْي، وذلك ألّن 
األصل أّن البقرة مبك صاحبها، ال ميكه متّبكها إال وراٍّ أو إهاع، وقد ت م ِن ه ا األصل فيما 

حلاقها مبا ال يتمبَّك أوىل، ملمجافقته لألصكككل ال ام. ورب فيه الرا، وضكككالة البقم مسككككمجا  رها، فإ
 وهللا ت اىل أ بم.

 

                                 
 .546همج املر ر وه جميم وه  بد هللا البجبي الكمجيف. مقبمجل، مه الثالثة. ا ظم: تقميب الته يب ص( 1)

همج أومج  ممو، وقيل: أومج  بد هللا جميم وه  بد هللا وه جاوم وه  ضم وه   ببة وه جشم البجبي، الصحايب الشهري.  (2)
 به هي  جبيبة، وكان هلم أ م  ظيم يف فتخ القابسية، مث سكه  ارتبف يف وقت إسالمه. قّدمه  مم يف حموب ال ماق

. مث ا تزل الهميقني، وسكه قمقيسيا حىت ماا سرة إحدى وقيل: رسمجال إىل م اوية  جميم الكمجفة. وأرسبه  بّي 
 .1/581، ا صاوة 1/153أرو  ومخسني. ا ظم: هت يب األتا  والبغاا 

، واوه ماجة يف البقرة، حب 233 /2(، 1720ب الت ميف حلبقرة، )أرمجه أومج باوب يف البقرة، ح( 3)
. والبه  أليب باوب. واحلديت ضّ هه األلباين يف ا روا  193 /3(، 2503ضالة ا ول والبقم والغرم، )

6/ 17. 

 .344 /8ا ظم: املغ  ( 4)

 املصدر الساوق.( 5)
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 403 ................... .، والشهادات، واللقطة، والضوال  األقضيةلفصل الرابع: ا

 404 ................................... .األول: األقضية، والشهاداتملبحث ا

 405 ................. املربب األول: هل يشمط يف القاضي أن يكمجن جمتهًدا؟

 407 .................................... املربب الثاين: قضا  القاضي و بمه

 411 ............................. املربب الثالت: القضا  حلشاهد واليمني،:

 411 ...................... املس،لة األوىل: القضا  حلشاهد واليمني يف األممجال

 412 .................. املس،لة الثا ية: القضا  حلشاهد واليمني يف جماح ال مد

 416 ............................. املربب الماو : حكم احلاكم ال يغريّ  الباطه

 418 ............ املربب اخلامس: حكم القضا  والقاضي يف حال تشمّجش فكمه

 419 ......... املربب السابس: مه وجبت  بيه شهابب فبم ينبّ ها فهمج فيه جمح

 421 ............... ب الساو : حكم شهابب الكافم  به املسبم أو الكافماملرب

 423 ....................................... .ملبحث الثاين: اللقطة، والضوال  ا

 423 ............................. املربب األول: حكم ت ميف الشي  اليسري

 426 ................................... املربب الثاين: مدب الت ميف حلبقرة

 427 ..................... املربب الثالت: ما يبزم ذكمه يف البقرة الستحقاقها

 428 .................. املربب الماو : مه  مف البقرة أبوصافها هل تبزمه ويّ رة

 431 ............................. املربب اخلامس: حكم البقرة و د الت ميف

 434 ...................... املربب السابس: مه األحّق حلبقرة و د الت ميف؟

 436 ...................................... املربب الساو : حكم ضالة الغرم

 439 ...................................... املربب الثامه: حكم ضالة ا ول

 440 ...................................... املربب التاس : حكم ضالة البقم

 



 االختيارات الفقهّية لإلمام أبي العّباس القرطبّي في غير العبادات

 444 

 الفصل اخلامس: القصاص، والدايت، والقسامة، واحلدود.

 وفيه مبحثان:

 املبحث األول: القصاص والدايت والقسامة.
 املبحث الثاين: احلدود.
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 املبحث األول: القصاص والدايت والقسامة
 وفيه ثالثة عشر مطلبا:
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 (1)املطلب األول: القتل ابملثقل يوجب القصاص
رمحهم –قتل ال مد إما أن يكمجن مبحّدب أو مبثّقل، فإن كان مبحّدب فقد أه  أهل ال بم 

، وأما إذا كان القتل مبثّقل، (2)ّده به أّن القتل وه يمججب القصككككككككككاص إذا كان الضككككككككككمب حب -هللا
 كاخلشب واحلجم وحنمجمها، فهل القتل  مدا يمججب القصاص أو ال؟

إذا كان مثبه يقتل  –ذهب هاهري أهل ال بم مه السككككككككككككبف واخلبف إىل أن القتل حملثقل 
، (3)قتل  مد يمججب القصكككككككاص، وه ا قمجل أيب يمجسكككككككف وحممد وه احلسكككككككه مه احلرهية –نالبا 

 .-رمحهم هللا– (7)، وارتيار القمطيب(6)، واحلراوبة(5)، والشاف ية(4)الكيةوم هب امل
 واستدلمجا  به ذلك أببلة مرها:

 قمجلككه ت ككاىل:  -1                            :سكككككككككككككككمجرب البقمب اشيكككة

(178). 

أوجب القصكككككككككككككككاص يف القتبه، وه ا قتيل فيجب  : أّن هللا ت اىلوجه االسههههههههههتدالل منه
 القصاص.

 قمجله ت اىل:    -2                     ( :33سمجرب ا سما  اشية). 

 .(8): أّن هللا ت اىل ج ل لمجّ  املقتمجل سبران القصاص، وه ا مقتمجل ظبماواحلجة فيه

                                 
 .288 يس الهقها  صالقصاص همج: أْن يه ل حجلاين مثل ما ف ل. ا ظم: أ( 1)

 وما و دها. 2/275، ا قراع يف مسائل ا هاع 164ا ظم: ا هاع الوه املر ر ص( 2)

، اهلداية م   تائج األفكار 2/129، تتصككككككككككم القدوري م  البباب 3/186ا ظم: شككككككككككمح م اين اشًثر ( 3)
10/ 205. 

 .2/256جمجاهم ا كبيل ، 362، القمجا ني الهقهية ص3/1090ا ظم:  قد اجلمجاهم الثميرة ( 4)

 .9/125، روضة الرالبني 288، التربيه ص3/71ا ظم: ا شماف الوه املر ر ( 5)

 .54 /3، الموض املمو  4/87، ا قراع 11/447ا ظم: املغ  ( 6)

، فقال أبن القصكككككككككككككككاص ال جيب يف ا و دها. ورالف ا مام أومج حريهةوم 65، و26 /5ا ظم: املههم ( 7)
 .6/272، ودائ  الصرائ  2/129، البباب 3/186 ظم: شمح م اين اشًثر القتل حملثقل. ا

 .447 /11ا ظم: املغ  ( 8)
= 
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ٍََجَةْييذ        )) مككا رواه أ س وه مككالككك  -3 ها  مْد ُرضَّ ب   ِجد رأسََََُ يًن ُو جار أّن 

ٍَتَّى َيكمُةو  َيُهوِديًّاذ  أمْوَرأمْت بةأِسهاذ      سألو ا: َرْي َصَنَم َ َذ  ِبِك؟ ُ  ماٌن؟ ُ  ماٌن؟ 

متهق  ((أْن ُيَةضَّ رأسَََُُ  باحِلَجاَرِة  ُأِخَذ  لَيُهوِديُّ  أ مةَّذ  أمَرة ب  رسَََوُل  هلل 
 .(1) بيه

أوجب القصككككككاص  به اليهمجبي، وقد قتل اجلارية حبجم،  : أّن الريب االسهههههتدالل منهو 
 وهمج مثّقل، وه ا  اد يف حملّ  الرزاع، يقر  كّل احلجج، ويبجم كّل الّبجج.

 .(2): أّن القتل حملثّقل قتل  مد  دوان مبا يقتل نالبا ف،شبه احملدَّبمن املعقول -4

ل ذري ة إىل رف  القصاص ال ي شم ه هللا ت اىل أن إسقاط القصاص يف القتل حملثقّ  -5
 .(3)حياب لبرهمجس، فبيس  ره مراص

 املطلب الثاين: القتل ابلسم يوجب القصاص 
ّم مره ما همج قاتلا ومهٍض إىل إزهاق الموح، فإذا  مما اسكككككككتقّم ال بم وه  رد الكافة: أّن السكككككككّ

فإن كان وغري إكماه، وتراوله  به  بم  سككككككككككككككقا اممب نريِه تاا، أو أط مه، وكان مثبه يقتل نالبا،
مره، وهمج حل   اقل، فال قصككككككككككككككاص فيه، وأما إن أط مه تاا مكم ًها له، فماا مره، أو كان ال 

ْمفًا أو يف ط ام، فهل ه ا يمججب القصاص أو ال؟  ي بم أ ه سمد فقّدمه له ص 
ّم، وهكك ا مكك  هككب ذهككب ههمجر أهككل ال بم إىل وجمجب القصكككككككككككككككاص  به مه قتككل حلسككككككككككككككّ

 .-رمحهم هللا– (6)، وارتيار القمطيب(5)، واحلراوبة(4)املالكية
                                 

أرمجه البشاري يف اخلصكككككككككمجماا، حب ما ي كم يف ا شكككككككككشاص، واخلصكككككككككمجمة وني املسكككككككككبم واليهمجبي، ( 1)
 /11(، 4341، ومسككبم يف القسككامة...حب  بمجا القصككاص يف القتل ححلجم...)89 /5(، 2413)

160. 

 .448 /11ا ظم: املغ  ( 2)

 .26 /5ا ظم: املههم ( 3)

 .257 /2، جمجاهم ا كبيل 362، القمجا ني الهقهية ص 284 /12ا ظم: ال رريب ( 4)

 .89 /4، ا قراع 122 /2، احملمر 453 /11ا ظم: املغ  ( 5)

ّم . واملشالهمجن يف املسكككككككككككك،لة فميقان: أحدمها: ال يم 576، و26 /5ا ظم: املههم ( 6) ون القصككككككككككككاص حلسككككككككككككّ
= 
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 :ومن األدلة على  لك
  ممجم أبلة القصاص يف القتل ال مد ال دوان، وه ا مره. -1
أْ َدْت لمُ  َيُهوِديٌَّن ِبَبْيَبَة شاًة َرْصِ يًَّنذ  ال:    أّن رسول  هلل  ))ما رواه أومج سبمة  -2

شُة بي  لرب ء بي ر  صاري  َ ات ِب ٍََ  مِك   (1)عةور  لن َسَل إلمى  ْلَيُهوِديَِّن: َرا  ذ  أْر

 .(2)رواه أومج باوب (( ُقِت مْت َه مى  لَِّذي َصَنْعِت؟  مأمَرَة رسول  هلل 

قتكل اليهمجبيكّة ملكا مكاا وشككككككككككككككم وه الربا  وه امل مور  : أّن الريب وجه االسههههههههههتدالل منه
الحقصكككاصكككا، فهي ه ا مه الهقه: أّن القتل حلسكككم   ، واجلام  ويرهما: همج إزهاق (3)كالقتل حلسكككّ

 الرهس  مدا  دواه.

ّم يقتكككل نكككالبكككا، ويك تَّشكككِ  طميقكككا إىل القتكككل كثريا، فككك،وجكككب من املعقول -3 : أّن السككككككككككككككّ
 .(4)القصاص

 

                                 
مربقكا، فكإن أوجمه إجيكارا وجبكت الكديكة، وإن قكّدم لكه الر كام مسككككككككككككككممجمكا وهمج ال ي بم فال بيكة، وكل فيكه 
ّم، وإن قككّدم لككه  الت زيم، ووككه قككال احلرهيككة، وًث يهمككا: يمججبمجن القمجب إذا أوجمه وأكمهككه  به ترككاول السككككككككككككككّ

 اقال حلغا وي ي بم وه، فالدية همج م هب ط اما مسككممجما وهمج جمرمجن أو صككغري فالقمجب أيضككا، وإن كان 
 /7، هناية احملتاج 215 /7، حاشككككية الشككككبيب  به تبيني احلقائق 17 /9الشككككاف ية. ا ظم: البحم المائق 

 . و رد الشاف ية قمجل  رم كقمجل اجلمهمجر.334 /8، الرجم المجهاج 242

رجي، السبمي. شهد م  أويه ال قبة، وشهد وْدرًا همج وشم وه الربا  وه امل مور وه صشم وه ررسا  األ صاري، اخلز  (1)
، ا صاوة 1/218مه الشاب اليت سّم فيها. ا ظم: أسد الغاوة  وما و دها، وماا و د ريرب مه أكبٍة أكبها م  الريب 

1/426. 

 /4(، 4511سكككككككره أيب باوب، يف الدايا، حب فيمه سكككككككقه رجال تا أو أط مه فماا، أيقاب مره؟ )( 2)
رواه و د ه ا مسكككككردا إىل أيب هميمب، واحلديت صكككككّححه األلباين يف صكككككحيخ أيب باوب طب ة . وقد 422

 .90 /3امل ارف 

 .576 /5ا ظم: املههم ( 3)

 .454 /11املغ  ( 4)
= 
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 املطلب الثالث: القتل مبا ال يقتل غالبا شبه عمد
، وارتبهمجا يف وجمجب  به  بمجا ال مكككد واخلرككك، يف اجلركككاايا -رمحهم هللا–اتهق ال بمكككا  

 وس  ويرهما، وهمج ال ي يسمه شبه ال مد، أو  مد اخلر،،  به قمجلني:
 القتل  ال ة أقسكككككككام: ال مد احملض، واخلر، احملض، وشكككككككبه ال مد، وه ا : أنّ القول األول

 (5)، وارتيار القمطيب(4)، واحلراوبة(3)، وم هب الشككككككاف ية(2)، وقمجل  رد املالكية(1)م هب احلرهية
 .-هم هللارمح–

– (6): أّن القتل قسمان ال نري: ال مد واخلر،، وهمج املشهمجر  رد املالكيةالقول الثاني
 .-رمحهم هللا 

 : ت ارض ظمجاهم األبلة.سبب الخالف
 :األدلة

 :أدلة أصحاب القول األول
ررب  أن رسكككمجل هللا  -رضكككي هللا  رهما–ما رواه  بد هللا وه  ممو وه ال اص  -1

َصا ِراَئٌن ِرَي     )) يمجم الهتخ مث قال: سَّْوِط و ْلَع ِشْبِ   ْلَعْ ِد َرا كاَن بال أال إنَّ ِدَينم  ْلَبعمأ 

 .(7)أرمجه األرو ة إال     المم ي (( ْلِهِبِل: رْنَها أْرَبُعوَن يف ُبعوِنَها أْولماُدَ ا

                                 
 .1904 /4، تتبف المواية 148 /3، حتهة الهقها  392 /4احلجة  به أهل املديرة ( 1)

 .1090 /3،  قد اجلمجاهم الثميرة 333 /3اا املمهداا ، املقدم822 /2ا ظم: ا شماف لبقاضي ( 2)

 .6 /4، مغ  احملتاج 302 /11، البيان لب مماين 288ا ظم: التربيه ص ( 3)

 /8، كشككككككككككاف القراع 1049 /3، املقر  يف شككككككككككمح تتصككككككككككم اخلمقي 502ا ظم: اهلداية لبكبمجذاين ص ( 4)
2864. 

 وما و دها. 5/26ا ظم: املههم ( 5)

 .362، القمجا ني الهقهية ص 3/332، املقدماا املمهداا 317 /6دو ة الكربى ا ظم: امل( 6)

، والرسكككككككككككككككائي يف 4/443(، 4547أرمجه أومج باوب يف الدايا، حب يف بية اخلر، شككككككككككككككبه ال مد، )( 7)
، واوه ماجة يف الدايا، حب بية شككككبه ال مد 409 /8(، 4805القسككككامة، حب بية شككككبه ال مد...)

 وما و دها. 255 /7. وصححه الشيخ األلباين يف ا روا  267 /3(، 2627مغبظة، )
= 
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أطبق  به ه ا الرمجع مه القتل شككككككبه ال مد، وأوجب  : أّن الريب وجه االسههههتدالل منه
 .(1)ه الدية املغبَّظة، وه ا  ا يف الباب، فال يربغي ال دول  رهفي

َ ا            ))أ كككه قكككال:  مكككا رواه أومج هميمب  -2 ٍَْد ُ  َرْت إ ْيلإذ  مَة ُ َذ َتاِن ري   ْ َتَت مِت  ْرَةأم

 قمضََََى   ْلُأْخَةى ِبَحَجةإذ  قمَت مْتَها َوَرا يف َبْعِنَهاذ  اْخَتصََََُ و  إىل رسَََول  هلل 

َيِن  ملةأة َه مى        أ َرسََََول  هلل  ِبِد ْبٌد أْو وليدةذ و مضَََََى  نَّ ِدَينم َجِنيِنها ُغةٌَّة: َه

ٍََ ُل ْبُي  لنَّاِبَغُن  ْلُهَذِلّ  : يا رسول  (2)َهاِ  مِتَهاذ َوَورَّثها َولمَد ا وَرْي رعهمذ  قال 

؟  م ثُل َيِلكم ُيعملُّ؟  قال  هلل! كمْيَف أمْغَةُم َرْي لما َشِةَب َولما أكمَلذ َولما َنعمَق َولما  ْسَتَهلَّ

 ((ِرْي أْجِل سََََْجِعِ   لَِّذي سَََََجَعُ  ((إنََّ ا َ َذ  ِرْي إْخَو ِن  لُكهَّاِن)): رسَََول  هلل 
 .(3)متهق  بيه

أوجب الّدية  به ال اقبة، وال اقبة ال حتمل  مًدا  : أّن الريب وجه االسههههههههههتدالل منه
قصكككككدا ضكككككّمهتا ورمتها حل ممجب، فدّل  به أّن القتل شكككككبه ، وي يكه ررً،؛  ألن املمأب (4)إها ا
 .(5) مد

 
 

 : أدلة أصحاب القول الثاني

                                 
 .445 /11، املغ  27 /5ا ظم: املههم ( 1)

. همج أومج  ضبة محل وه مالك وه الراوغة وه جاوم اهل  .  زل البصمب وله هبا بار.  اش إىل  هد  مم وه اخلراب  (2)
 .2/108، ا صاوة 1/525ا ظم: أسد الغاوة 

، ومسبم يف القسامة، حب بية 314 /12(، 6909اري يف الدايا، حب جرني املمأب...)أرمجه البش( 3)
. وه ا 177 /11(، 4367اجلرني، ووجمجب الدية يف قتل اخلر، وشككككككككككككككبه ال مد  به  اقبة اجلاين، )

 له  مسبم.

 .177ا ظم: ا هاع الوه املر ر ص ( 4)

 .311 /12، فتخ الباري 10 /5 ، زاب امل اب177 /11ا ظم: شمح الرمجوي  به مسبم ( 5)
= 
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َسَةْت ثِنيََّتَهاذ  مأمَتُو    )) ما رواه أ س وه مالك  -1 ْضِة لمعمَ ْت َجاِرَيًن  مكم أنَّ  ْبَننم  لنَّ

 .(1)متهق  بيه (( مأمَرَة ِباْلِقَصاِص  لنَِّب َّ 

قضكككه يف ه ه القضكككية حلقصكككاص، والّبرم ال يهضكككي  أّن الريب  :وجه االسهههتدالل منه
 .(2)نالبا إىل كسم الّسهّ 

أّن هللا ت اىل ذكم القتل يف كتاوه، ف كم اخلر، وما جيب فيه، وذكم ال مد وممججبه،  -2
 .(3)وي ي كم شبه ال مد، فدّل  به أْن ال واسرة ويرهما

 املبّب   ه هللا ت اىل. أ بت القسم الثالت، وهمج : أبن الّمسمجل ويناقش

أّن ال مد م ىن، وهمج قصككككككككد الها ل إىل اله ل، واخلر، م ىن م قمجل، وهمج ما يكمجن  -3
 .(4)مه نري قصد، وذلك ممتر  يف اله ل المجاحد؛ ألهنما صهتان مت ا دهن

: أبّن ال مد واخلر، متقاوالن: لكّه اجلهة هرا مرهصكككككككبة، فال مد مه حيت اله ل ويناقش
 صككككا أو الممي ححلصككككاب الصككككغريب اليت ال تقتل نالبا، واخلر، مه حيت القصككككد، وهمج الضككككمب حل

 ألّن اله ل ال ي أقدم  بيه ال ينّبي إىل إزهاق الّموح نالبا، فصّخ إطالق  مد اخلر،  بيه.
 :الترجيح

ال ي يمّجخ وهللا ت اىل أ بم همج القمجل األول، وذلك لصككماحة السككرة فيما ذهبمجا إليه، م  
 حتمال إىل أبلة املشالف.ترمق اال

ال مد: القصككككد إىل القتل، وهمج أمم رهيد ال يرَِّب   بيه، فال  )): -رمحه هللا–قال القمطيب 
ودَّ مه بليل  بيه، وال وّد أن تكمجن تبك الداللة واضككككككككككككحة راف ة لبشككككككككككككك، وباللة ما يقتل مثبه 

ما  ال باللة فيهما. والدّ رمة، وضكككككككموة السكككككككمجط، فنالبا باللة حمقَّقة صكككككككحيحة، وليس ك لك البّ 
ٍ ال إشككككككال فيه،  أحّق ما اْحتي  هلا؛ إذ األصكككككل صكككككيا تها يف أهبها، فال  سكككككتبيحها إال أبمم ونيّ 

                                 
، ومسكككبم يف القسكككامة...حب 278 /12(، 6894أرمجه البشاري يف الدايا، حب السكككه حلسكككه، )( 1)

 . وه ا له  البشاري.164 /11(، 4350إ باا القصاص يف األسران وما يف م راها، )

 .333 /3ا ظم: املقدماا املمهداا ( 2)

 .822 /2ا ظم: ا شماف لبقاضي ( 3)

 املصدر الساوق.( 4)
= 
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وال  سكككككتبيخ وه بما، وملا كان ممبّ ًبا وني ال مد واخلر، حكم له وشكككككبه ال مد،  وه ا فيه إشككككككالا 
، وال رر، حمضا  ، فال قمجب فيه؛ إذ ي يِكِتِحقَّق  ال مد، وهمج حكم وني حْكِمنْي، فال همج  مد حمضا

 .(1)((وم  ذلك فيمكه أن يكمجن قصد القتل، فتكمجن فيه الدية املغبَّظة
 

 املطلب الرابع: ال يقتل املسلم بكافر
اجلاين واف   بيه إما أن يكمجه متسكككككككاويني يف الّديه أو تتبهني، فإن كاه متسكككككككاويني فال 

اه تتبهني: فإن كان وني نري املسككبمني كاليهمجبي والرصككماين رالف يف القصككاص ويرهما. وإن ك
ال ميني، فإن القصاص جاٍر ويرهما أيضا، وإن كان وني مسبم ونريه، فإن كان اجلاين كافما سمجا  
كان ذميا أم مسككككككككت،مرا، فيقتّا مره، وإن كان اجلاين مسككككككككبما واف   بيه كافما، فإن كان حموياا 

ب  ره؛ ألن احلميب حالل الدم، فال يقاب وه مسككبم مربقا، وك لك لمج فال رالف يف سككقمجط القمج 
 ، وإن كان الكافم املقتمجل ذميا فهل يقاب وه املسبم؟(2)كان مست،مًرا، فال يقاب وه مسبما أيضا

ة أهكككل ال بم إىل أّن املسككككككككككككككبم ال يقتكككل حلكككّ ّمي، وهككك ا مككك هكككب املكككالكيكككة ، (3)ذهكككب  كككامكككّ
 .-رمحهم هللا– (6)وارتيار القمطيب،  (5)، واحلراوبة(4)والشاف ية

 :ومن احلجة هلم يف  لك

                                 
 .313 /5، وحنمج ه ا يف اجلام  ألحكام القم ن 27 /5املههم ( 1)

. و ظم: حاشية الشبيب  به تبيني احلقائق 4/2169 قل اوه رشد ا هاع  به ذلك يف البداية  (2)
7/220. 

ىن . واسككككتث161 /4، الشككككمح الصككككغري 363، القمجا ني الهقهية ص 812 /2ا ظم: ا شككككماف لبقاضككككي ( 3)
 املالكية قتل الغيبة، فإن ا مام يقتبه وه وال  همج فيه.

 .24 /4، مغ  احملتاج 150 /9، روضة الرالبني 150 /15ا ظم: احلاوي الكبري ( 4)

 .104 /4، ا قراع 125 /2، احملمر 127 /5ا ظم: الكايف الوه قدامة ( 5)

املسككككككككككككككبم يقتكل حلك مي. ا ظم: تتصككككككككككككككم : فقكالمجا -رمحهم هللا-. وركالف احلرهيكة 38 /5ا ظم: املههم ( 6)
 .131 /2، البباب 220 /7، تبيني احلقائق 130الرحاوي ص 

= 
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َََأمْلُت َهِ يًّا ))قال:   (1)ما رواه أومج جحيهة -1 َََْ ٌء ِر َّا لمْيَس يف س : َ ْل ِهْنَدُكْم ش

َََْ نمذ َرا ِهْنَدَن ا  ْلُقْةسِن ِر َّا لمْيَس ِهْنَد  لنَّاِس؟  قال: َو لَّذي  م مَق  ْلَحبَّنمذ َوَبَةأم  لنَّسَ

إلَّا را ِ    لقةسنذ إلَّا  مْهً ا ُيْععمى َرُجٌل يف ِكَتاِبِ ذ َوَرا يف  لصَِّحيفمِنذ ُ ْ ُت: َوَرا يف  

َتَل ُرسََََِْ ٌم ِبكا ة           ْلأمسََََريذ وأْن لما ُيْق كماُك   ْقُلذ َوِ  رواه   (( لصَََََِّحيفمن؟  ال:  ْلَع
 .(2)البشاري

كما مُأ ِدَراُؤُ ْمذ َوُ ْم َيٌد َه مى َرْي     ْلُ سََََِْ ُ وَن َتَت ))قال:   ه الريب  و ه  بي  -2

ِسَو ُ ْمذ َوَيْسَعى ِبِذرَِّتِهْم أْدَناُ ْمذ أملما لما ُيْقَتُل ُرْؤِرٌي ِبكماِ ةإذ َولما يو َهْهد  يف َهْهِدِهذ 

ٍََدثا أْو سوى ُرْحِدثاذ  مَع مْيِ  لمْعَنُن ٍَْدَث  ٍََدثا  مَع مى َنْفسََِِ ذ َوَرْي أم ٍَْدَث    هلل َرْي أ

 .(3)رواه أومج باوب والرسائي ((و ْلَ  ماِئكمِن َو لنَّاِس أْجَ ِعَ 

 هه القصاص مه املسبم لبكافم، فكان  به  : أّن الريب وجه االستدالل من احلديث 
 .(4) ممجمه يف كل كافم

: أّن املسككككككككككككككبم ال يقتكككل حلككك مي، أل كككه مرقمجص حلكهم، فبم يقتكككل وكككه من املعقول -3
 .(5)كاملست،مه

 

                                 
يف أوارم  ممه، وحه   ره. روي له  ه رسمجل  همج وهب وه  بد هللا وه مسبم وه جرابب السُّمجائي. قدم  به الريب ( 1)

ا و  اخلالفة. وكان  بّي يسّميه وهب اخلري. ماا مخسة وأرو مجن حديثا. مث صحب  بياا، وواّله شمطة الكمجفة مل هللا 
 .6/490، ا صاوة 2/489يف والية وشم  به ال ماق. ا ظم: هت يب األتا  والبغاا 

 .325 /12(، 6915صحيخ البشاري، الدايا، حب ال يقتل املسبم حلكافم، )( 2)

، والرسككائي يف القسككامة، 433 /4 (،4530أرمجه أومج باوب يف الدايا، حب أيقاب املسككبم حلكافم؟ )( 3)
. قككال األلبككاين: رجككالككه  قككاا رجككال 392 /8(، 4759حب سككككككككككككككقمجط القمجب مه املسككككككككككككككبم لبكككافم، )

 وما و دها. 266 /7الشيشني. ا روا  

 . وفيه حبت  هيس ومراقشاا وربوب.153 /15ا ظم: احلاوي ( 4)

 .153 /15وما و دها، احلاوي  812 /2ا ظم: ا شماف لبقاضي ( 5)
= 



 االختيارات الفقهّية لإلمام أبي العّباس القرطبّي في غير العبادات

 454 

 املطلب اخلامس: القصاص ب  الرجل واملرأة، وفيه مسألتان: 
 املسألة األوىل: القصاص بينهما يف النفس

يف جماين القصكككككككككككككككاص وني الّمجكل والّمجكل، ووني  -رمحهم هللا–ال رالف وني أهكل ال بم 
 املمأب واملمأب، وك لك إذا قتبت املمأب  الّمجل.

الّمجل وال ي ره أوليابه شكككككيئا، أو ي رمجن  صكككككف وأما المجل يقتل املمأب، فهل يقتّا مه 
 الدية؛ ألّن بية املمأب  به الرصف مه بية المجل؟

ذهب  امة أهل ال بم سككككبها وربها إىل أّن الّمجل يقتل حملمأب وال يدف  إىل أوليائه شككككي ، 
 .-رمحهم هللا–(2)، ورّجحه القمطيب(1)و به ه ا األئمة األرو ة

 مرها:واستدلمجا  به ذلك أببلة 
  قمجل هللا ت اىل: -1        ( :45سمجرب املائدب اشية). 

: أّن هللا ت اىل أوجب القصاص يف الرهس، وه ا  ممجما يشمل ال ّكم وجه االستدالل منه
 .(3)واأل ثه
ٍََجَةْيِيذ       )) حككديككت أ س وه مككالككك  -2 ها  مْد ُرضَّ َبْيَي  ِجد رأسََََُ أنَّ جاريًن ُو

ِسَهاذ    مَسأمُلوَ ا: رَ  ٍَتَّى َيكمُةو  َيُهوِديًّاذ  مأمْوَرأمْت ِبَةْأ ْي َصَنَم َ َذ  ِبِك؟ ُ  ماٌن؟ ُ  ماٌن؟ 

                                 
، التهمي  2/131ومكككا و كككدهكككا، الببكككاب  7/223، تبيني احلقكككائق 278 /6ا ظم: وكككدائ  الصككككككككككككككركككائ  ( 1)

، 11/304، البيان لب مماين 15/148، احلاوي 4/169، الشمح الصغري 3/1303، امل مج ة 2/216
 .4/103، ا قراع 2/125، احملمر 5/127، الكايف الوه قدامة 9/156روضة الرالبني 

اخلالف فيه  ه  را  واحلسه، وروي  ه  بي أيضا  -رمحه هللا–. و قل القمطيب 24 /5ملههم ا ظم: ا( 2)
 وضكككككككككككّ ها المواية  ه  بي 243 /2، اجلام  ألحكام القم ن 171 /7. وا ظم: االسكككككككككككت كار. .

 ملمأب إىل احلسكككه و را  كما يف تهسكككريهالقمجل ورهي إقابب المجل ح -ه هللارمح–و سكككب احلاف  اوه كثري 
 . وهللا أ بم.، أو مه نريه. ول به سهمجا مره429 /1

 .304 /11ا ظم: البيان لب مماين ( 3)
= 
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متهق  ((أْن ُيَةضَّ رأسَََُ  ِباْلِحَجاَرِة  ُأِخَذ  ْلَيُهوِديُّ  أ مةَّذ  أمَرة ِبِ  َرسَََوُل  هلل 
 .(1) بيه

دّل  به أّن الّمجل يقتل حملمأب، أقاب اليهمجبي حملمأب، ف : أّن الريب وجه االسههتدالل منه
 وهمج املربمجب.

وأنَّ  لةَُّجَل ُيْقَتُل ))إىل أهل اليمه وفيه:  يف كتاب الريب  (2)ما رواه  ممو وه حزم -3

 .(3)أرمجه الرسائي ((ِباْلَ ْةأمة

 وه ا  اد يف حملّ  الرزاع.

ال ساي األ ضا  : أّن ال بما  أه مجا  به أّن األ مجر واألشّل إذا قتل رجمن املعقول -4
أ ه ليس لمجليه أن يقتل األ مجر و ر  مره  صككف الدية مه أجل أ ه قتل رجال سككاي 

 .(4)األ ضا ، وه ا بليل  به أّن الرهس مكافئة لبرهس

أّن ال بما  أه مجا  به أ ه ال جتتم  الدية م  القصككككككككككاص، وأّن الدية إذا قببت حم م  -5
 .(5)الدم وارته  القصاص

                                 
 سبق  مجيه يف املربب األول.( 1)

همج أومج حممد  ممو وه حزم وه زيد وه ِلمْجذان وه  ممو وه حزم األ صاري اخلزرجي، الرجاري املدين. أّول مشاهده  (2)
ن حليمه، وهمج اوه سب   شمب سرة، وو ت م ه كتاح فيه الهمائض والسره  به جنما اخلردق. واست مبه الريب 

والصدقاا واجلموح والدايا. وكتاوه ه ا مشهمجر يف كتب السره، رواه أومج باوب والرسائي مهمّقا، وأكمبهم له رواية 
ألتا  والبغاا الرسائي يف الدايا. تمجيف حملديرة سرة إحدى وقيل:  ال  وقيل: أرو  ومخسني. ا ظم: هت يب ا

 .4/511، ا صاوة 2/343
سككككككككككككككره الرسكككككككككككككككائي، القسكككككككككككككككامة، حب ذكم حديت  ممو وه حزم يف ال قمجل، وارتالف الراقبني له، ( 3)

وكتاب  ممو وه حزم ه ا قد تبقاه  )). وقال احلاف  اوه  بد الرب  ه ه ا الكتاب: 428(، 4868)
.وصككككككككّححه األلباين (( سككككككككراب المجاحد املتصككككككككلال بما  حلقبمجل وال مل، وهمج  ردهم أشككككككككهم وأظهم مه ا

 .268 /7، ا روا  458 /2ممسال. ا ظم: االست كار 

 .243 /2وما و دها، اجلام  ألحكام القم ن  171 /7ا ظم: االست كار ( 4)

 ا ظم: املصداران الساوقان.( 5)
= 
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حملمأب ألهنما شكككشصكككان حي ِدُّ كّل واحد مرهما وق ف صكككاحبه، فقتل  أّن الّمجل يقتل -6
كّل واحٍد مرهما حشرم كالّمجِبنْي ، وال جيب م  القصكككككككاص شكككككككي ؛ أل ه قصكككككككاص 

 .(1)واجب، وارتالف الدايا ال أ م له يف القصاص ودليل اجلما ة   حلمجاحد

 املسألة الثانية: القصاص بينهما فيما دون النفس
ّن القصاص جيمي وني المجل واملمأب يف الرهس، فقد وقي الرظم فيما بون الرهس، إذا  بت أ

 فهل جيمي ويرهما القصاص فيما بون الرهس، وهمج األطماف وحنمجها أو ال؟
ذهب ههمجر أهل ال بم إىل أّن القصكككككككككككككككاص فيمكا بون الرهس وني الّمجل  واملمأب كهمج يف 

ر ككت يككده قصككككككككككككككككاصككككككككككككككككا، و به هكك ا مكك هككب الرهس، فبمج جىن رجككل  به اممأب وقر  يككدهككا ق  
 .-رمحهم هللا– (5)، وصّححه القمطيب(4)، واحلراوبة(3)، والشاف ية(2)املالكية

 واستدلمجا  به ذلك أببلة مرها:
 قمجلككه ت ككاىل:  -1                           

                 ( :45سمجرب املائدب اشية). 

: أن هللا ت اىل أوجب القصكككككككككاص فيما بون الرهس، كما أوجب يف وجه االسههههههتدالل منه
 .(6)الرهس، وي يهمّ ق

                                 
 وما و دها. 500 /11، املغ  149 /15ا ظم: احلاوي ( 1)

 . 259 /2، جمجاهم ا كبيل 502، الكايف الوه  بد الرب ص 1983 /5س ا ظم:  يمجن افال (2)
 .178 /9، روضة الرالبني 358 /11، البيان لب مماين 168 /15ا ظم: احلاوي ( 3)

 .272 /3، الموض املمو  127 /4، ا قراع 501 /11ا ظم: املغ  ( 4)

أب ه ال قصكككككككاص وني المجل واملمأب فيما بون فقالمجا  -رمحهم هللا–. ورالف احلرهية 24 /5ا ظم: املههم ( 5)
 /2، الببككاب 238 /7، تبيني احلقككائق 390 /6الرهس، الرتالف الككدايا. ا ظم: وككدائ  الصككككككككككككككرككائ  

133. 

 .359 /11ا ظم: البيان لب مماين ( 6)
= 
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: أّن كّل مه جمى ويرهما القصكككككككككككاص يف الرهس جمى ويرهما فيما بون من املعقول -2
، وكككل إذا جمى ويرهمكككا يف الرهس فهيمكككا بوهنكككا أحمى، ألّن حممكككة الرهس (1)لرهسا

 .(2) كد

 

 املطلب السادس: قتل اجلماعة ابلواحد قصاصا
إذا اشكككمن ها ة يف قتل شكككشا واحد، وكان ف ل كّل واحد مرهم يضكككاف إليه القتل لمج 

 (4)، وارتيار القمطيب(3)ا همب، وجب القصكككككككككككككاص  به ه يهم، و به ه ا م هب األئمة األرو ة
 .-رمحهم هللا–

 واستدلمجا  به ذلك أببلة مرها:
 قمجله ت اىل  -1          ( :179سمجرب البقمب اشية). 

: أن هللا ت اىل أوجب القصاص الستبقا  احلياب، وذلك: أ ه مىت  بم وجه االستدالل منه
ِمه  ق ت لِ  وه ي يك ْقد ْم  به القتل، فبمج قبرا: ال تك ْقِتل اجلما ة حلمجاحد لكان  ا  سكككككككككان أ ه إذا قِكِتل ِنيكْ

 .(5)االشمان ي ْسق    القصاص، فسق  ه ا امل ىن

                                 
 .503 /11ا ظم: املغ  ( 1)

 .815 /2ا ظم: ا شماف لبقاضي ( 2)

، 5/1985،  يمجن افالس 2/135، البباب 7/243يني احلقائق ، تب280 /6ا ظم: ودائ  الصككككككرائ  ( 3)
، البيان 15/169، احلاوي 288، التربيه ص4/169، الشككمح الصككغري 589الكايف الوه  بد الرب ص 

 .3/258، الموض املمو  4/94، ا قراع 5/132ه قدامة ، الكايف الو326 /11لب مماين 

مجن  به قمجلني: األول: أهنم ال يقتبمجن وككه، وككل جتككب الككديككة، ومككا و ككدهككا. واملشككاله 5/19ا ظم: املههم ( 4)
وهمج قمجل أهل الظاهم، والقمجل الثاين: يقتل واحد مرهم، والباقمجن حبصكككككصكككككهم مه الدية، وهمج قمجل م اذ 

، 15/169، احلاوي 4/2170وه جبل و بد هللا وه الزوري واوه سكككككككرييه والزهمي. ا ظم: وداية افتهد 
 .11/490املغ  

 .170 /15، ويرظم: احلاوي 327 /11م: البيان لب مماين ا ظ( 5)
= 



 االختيارات الفقهّية لإلمام أبي العّباس القرطبّي في غير العبادات

 458 

أنَّ ُغ ماًرا ُ ِتَل )) -رضي هللا  رهما–، فقد روى  بد هللا وه  مم إهاع الصحاوة  -2

 .(1)رواه البشاري ((اَء لمقمَتْ ُتُهْمِغي مًنذ  مقماَل ُهَ ُة: لمِو  ْشَتَةكم ِ يَها أمْ ُل َصْنَع

 .(2)ومثل ه ا يشتهم، وي يك ْ ِمْف تالفا يف  صمهم فكان إهاً ا 

فإ ه مههمجم أّن القصكككككاص إمنا شكككككمع لرهي القتل كما  :نظر إىل املصهههلحةمن جهة ال -3
 : بكككه  بيكككه الكتكككاب ال زيز                    :سكككككككككككككككمجرب البقمب اشيكككة 

، وإذا كان ذلك ك لك فبمج ي تقتل اجلما ة حلمجاحد لت رّع الراس إىل القتل (179)
 .(3)أبن يت ّمدوا قتل المجاحد حجلما ة

:  القصكككككككككككككككاص  قمجوة جتب لبمجاحد  به المجاحد، فمججبت لبمجاحد من جهة املعىن  -4
 .(4) به اجلما ة كالق ف

 
 ه )املماثلة يف االستيفاء(من قتل بشيء قتل ب :املطلب السابع
 به أّن القاتل إذا قتل حلسككككككككككككككيف، أّن االسككككككككككككككتيها  يكمجن -رمحهم هللا–أه  أهل ال بم 

 حلسيف، وك لك لمج كان وغري السيف، ف،راب األوليا  االستيها  حلسيف، فهمج جائز.
وارتبهمجا فيما لمج كان القتل وغري السكككككككككككيف، ك،ن يقتل حبجم، أو سكككككككككككّم، أو ررق، أو حنمج 

 ذلك، هل جيمجز قتبه مبثل ف به أو ال  به قمجلني:

                                 
صككككككككككككككحيخ البشككاري، الككدايا، حب إذا أصككككككككككككككككاب قمجم مه رجككل هككل ي ككاقككب أم يقتا مرهم كبهم؟ ( 1)

 /9(، 18069، وأرمجككه  بككد المزاق يف ال قمجل، حب الرهم يقتبمجن المجككل، )282 /12(، 6896)
. وفيهما ممجافقة 144 /9(، 28144الرهم، ) ، واوه أيب شككككككككككككككيبة يف الدايا، حب المجل يقتبه475

 وأ ه ال ي أشار  به  ممو لك.  بي وه أيب طالب 

 .491 /11ا ظم: املغ  ( 2)

 . وتصمف يسري.2171 /4وداية افتهد ( 3)

 .815 /2ا ظم: ا شماف لبقاضي ( 4)
= 
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: أ ه جيمجز االسكككككككككككككتيها  مبثل ف ل اجلاين، إن ي يكه ف به حمّمما ل يره، كما لمج القول األول
، (1)أوجمه مخما أو سككككككككككككككحمه حىت ماا، وحنمجمها، فيسككككككككككككككتمجىف حلسككككككككككككككيف، وه ا م هب املالكية

 .-رمحهم هللا– (3)، وارتيار القمطيب(2)والشاف ية
-(5)، واحلراوبة(4): ال قمجب إال حلسككككككككككككككيف يف ال رق، وه ا م هب احلرهيةول الثاني الق
 .-رمحهم هللا

 : األدلة
 :أدلة أصحاب القول األول

 قمجله ت اىل:  -1                 ( :126سمجرب الرحل اشية). 

حمل ككككاقبككككة حملثككككل بليككككل  به جمجاز التمككككا ككككل يف    : أّن يف ا ذنوجهههه االسههههههههههتهههدالل منهههه
 .(6)القصاص

 :ونوقش همرين
 . (7): أن املماب حشية  هي الزايبب، وقتل أكثم مه واحد وسبب واحداألول
 .(8): أّن اشية مرسمجرةوالثاين

                                 
 .265 /4 لبدربيم ، الشمح الكبري363، القمجا ني الهقهية ص 588ا ظم: الكايف الوه  بد الرب ص ( 1)

 .59 /4، مغ  احملتاج 229 /9، روضة الرالبني 293 /15ا ظم: احلاوي ( 2)

 وما و دها. 26 /5ا ظم: املههم ( 3)

 .225 /7، تبيني احلقائق 291 /6، ودائ  الصرائ  232ا ظم: تتصم الرحاوي ص ( 4)

 .268 /3الموض املمو   ،117 /4وما و دها، ا قراع  173 /5ا ظم: الكايف الوه قدامة ( 5)

 .178 /10ا ظم: اجلام  ألحكام القم ن ( 6)

 .183 /3ا ظم: شمح م اين اشًثر ( 7)

 .227 /7ا ظم: تبيني احلقائق ( 8)
= 
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. و ه الثاين: أن اشية العرة بعموم اللفظ ال خبصهههههههوص السهههههههبب: أن واجلواب عنهما
سككككككككككككككمجرة، وإمنا  زلت فيمه ظبم ظالمة ال حيّل له أن يرال مه ظامله أكثم مما هل حمكمة نري مر

 .(1)الظبم مره
 قمجلككه ت ككاىل:  -2                                سكككككككككككككككمجرب

 .(194البقمب اشية: )

يف جزا  اال تدا  مبثبه، والقتل ححلجم والغمق : أّن هللا ت اىل أذن وجه االسههههههههههتدالل منه
 ا تدا ، فيجازى مبثبه.

ٍََجَةْيِيذ        )) مككا رواه أ س وه مككالككك  -3 ها  د ُرضَّ َبْيَي  ِجد رأسََََُ يًن ُو جار أن 

ٍَتَّى َيكمُةو  َيُهوِديًّاذ  أْورأمْت بةأِسهاذ      َسأمُلوَ ا: َرْي َصَنَم َ ذ  ِبِك؟ ُ  ماٌن؟ ُ  ماٌن؟ 

متهق  ((أْن ُيَةضَّ رأسَََُُ  ِباْلِحَجاَرِة ُهوِديُّ  أ مةَّذ  أمَرَة ِبِ  َرسَََُوُل  هلل  ُأِخَذ  ْلَي
 .(2) بيه

. : أن الريب وجه التمسك به  أمم أن يه ل حليهمجبي مثل ف به، وه ا  اد
: أبن قتل اليهمجبي هب ه الصكمجرب كان ألحد م ريني: إما أل ه كان مشكمو ا يف أول ونوقش
سككككخ، وإما أن يكمجن ممه يسكككك ه يف األرض فسككككابا، ولإلمام أن يه ل وه ما يماه مما ا سككككالم مث  
 .(3)يكمجن راب ا

 ، وأما أ ه قتل حلمضخ أل ه كان يس ه  (4): أبن الرسخ ال يثبت حالحتمالوجياب عنه
يف األرض حلهساب، فيبربه سياق القصة ووساطها، فإّن اجلارية ملا أشارا ومأسها أن   م 

ه وني حجميه كما  ف،قّم حلقتل، ف،مم وه الريب  ِم اليهمجبي، ب اه الريب ملا ذ ك   أن يك ِمضَّ رأسككككك 
ا جّدا.  ف ل حجلارية، وه ا ونيّ 

                                 
 .497 /2وه ا ال ي صححه اوه اجلمجزي يف  مجاسخ القم ن ( 1)

 سبق  مجيه يف مس،لة القتل حملثقل.( 2)

 .226 /7ا ظم: تبيني احلقائق ( 3)

 .249 /12ا ظم: فتخ الباري ( 4)
= 
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: أن القتل وغري السككككككككككككككيف جيمجز قتل املشككككككككككككككمكني وه، فجاز اسككككككككككككككتيها  من املعقول -4
 .(1)القصاص وه كالسيف

 :أدلة أصحاب القول الثاني
َساَن َه مى  ))قال:   ه رسككمجل هللا   (2)ما رواه شككّداب وه أوس -1 ٍْ إنَّ  هلل كمَتَب  ْلِه

ََُِنو   لذ ْبَحنمذ وْلُيِحدَّ   ٍْس ََُِنو   ْلِقْت منمذ وإي  َيَبْحُتْم  أم ٍْس َََْ ء ذ  ِهَي   مَتْ ُتْم  مأم ُكل  ش

ٍَُدكم َشْفَةَتُ ذ و ْلُيِةْح َيبيَحَتُ   .(3)رواه مسبم ((أ

أمم إبحسككككككككككان القتبة وال حبة يف البهائم، فا  سككككككككككان   : أّن الريبوجه االسهههههههتدالل منه
 .(5)، وا حسان يف قتل ا  سان أن يكمجن حلسيف يف ال رق؛ أل ه أوحه يف إزهاق الموح(4)أوىل

: أبّن ا حسككككككككككان يف القتبة همج أْن يه ل حجلاين مثل ف به؛ أل ه ت ّدى  به  بمي ونوقش
 .(6)يه ل وه مثل ف به حمام الّدم مثبه، ف ني ال دل وا  صاف أن

لما  مَوَد إلَّا )): أن رسكككككمجل هللا  -رضكككككي هللا  رهما–ما روي  ه الر مان وه وشكككككري  -2

 . (7)أرمجه اوه ماجة ((بالسَّْيِف

                                 
. واملقصكككككمجب هب ا القياس همج إ باا أن القتل وغري السكككككيف ليس مثبة، 415 /11ا ظم: البيان لب مماين ( 1)

 وإال ملا جاز يف املشمكني، أله هنيرا  ه املثبة هبم. وال بم  رد هللا ت اىل.

م، أومج ي به، ويقال: أومج  بد الممحه األ صاري همج شداب وه أوس وه ًثوت، وهمج اوه أري حسان وه ًثوت الشا  (2)
مخسمجن حديثا. سكه محا. وماا وبيت املقدس سرة مثان ومخسني وهمج اوه  اخلزرجي. روي له  ه رسمجل هللا 

 .3/258، ا صاوة 1/231مخس وسب ني سرة، وقربه وظاهم حب الممحة. ا ظم: هت يب األتا  والبغاا 

 /13(، 5028خ، حب األمم إبحسكككان ال وخ والقتل وحتديد الشكككهمب، )صكككحيخ مسكككبم، الصكككيد وال حئ( 3)
107. 

 .226 /7، تبيني احلقائق 185 /3ا ظم: شمح م اين اشًثر ( 4)

 . وشهم اوه رجب  ه ا مام أمحد القمجل األول!382 /1ا ظم: جام  ال بمجم واحلكم ( 5)

 .31 /12ا ظم: احملبه ( 6)

. وضككككك هه ا مام أمحد كما 286 /3(، 2667 قمجب إال حلسكككككيف، )سكككككره اوه ماجة، الدايا، حب ال( 7)
، 509 /11 قل اوه قدامة واوه رجب، وض هه البمجصريي والقمطيب واوه حجم واأللباين. ا ظم: املغ  

= 
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أرمجه    اوه  ((لما  مَوَد إلَّا بالسَََّْيِف)): قال: قال رسككككككمجل هللا  و ه أيب وكمب  -3
 .(1)ماجة

القمجب وغري السكككككككيف، ف بم أ ه أراب وه القصكككككككاص،  هه  : أن الريب ماوجه التمسهههههك  
 .(2)والقصاص همج االستيها ، فكان ه ا  هي استيها  القصاص وغري السيف

 وض ف احلديت كما سبق ويا ه يف  مجيه. وجياب عنه

: أن القصككككككككككككككاص يقتضككككككككككككككي املما بة، ولمج قتبرا اجلاين مبثل ف به ي َنمه من املعقول -4
 .(3)لسيفاحليف، فكان ال دل أن يقتل ح

: أبن ه ا التهاوا قد يمججد حىت يف السككككككككككككيف، الرتالف الراس قمجب وضكككككككككككك ها، ويناقش
فا تبار ذلك قد ينبي إىل إسككككككقاط القصككككككاص حلكبية، فال  ربب وه، وإمنا احليف أن يقاب اجلاين 

 أبسمجأ مه  لته.

 :الترجيح
قمجهلم إىل صحيخ همج القمجل األول؛ وذلك الستراب  -وال بم  رد هللا ت اىل-وال ي يمّجخ 

فيها أبن ي مل حجلاين مثل ف به، وه ا ونّيا  السككرة يف قصككة اليهمجبي م  اجلارية، وحكم الريب 
 واضخا وهلل احلمد.

                                 
 /12، فتخ الباري 26 /5، مصكككككككباح الزجاجة حباشكككككككية السكككككككره، املههم 386 /1جام  ال بمجم واحلكم 

 .285 /7، ا روا  249

(، وقال البمجصكككككريي يف املصكككككباح: ه ا إسكككككراب فيه جاوم 2668رمجه اوه ماجة يف املمجضككككك  السكككككاوق، )أ( 1)
. فقكككد ه  طمق احلكككديكككت وونّي 285 /7اجل هي وهمج متهم. ي   حلكككك ب. ويرظم لببحكككت ا روا  

 وها ها.

 .291 /6ا ظم: ودائ  الصرائ  ( 2)

 .194 /3ا ظم: أحكام القم ن لبجصاص ( 3)
= 
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 املطلب الثامن: حكم الضمان يف العض
 أوجب هللا ت اىل القصاص يف األسران إذا ا تدي  بيها وقب ها، كما قال ت اىل:    

                                  

       ( :145سمجرب املائدب اشية). 
 وإذا  بت ه ا: فإْن  ّض إ سككككككككككككان يِد نريه، فإّن  به امل تدى  بيه أن امج يده مه فمه
أبسكككككككهل الرمق، ك،ن حياول فّك حلييه، وضكككككككمب شكككككككدقيه لتشبيا يده، فإن ي يقدر  به ذلك 

، وهل جيب الضكككمان يف ذلك  به (1)و زع يده فسكككقرت أسكككران ال اّض، فال قصكككاص فيه اتهاقا
 قمجلني:

، (4)، واحلراوبة(3)، والشككككككككككككاف ية(2): ال جيب الضككككككككككككمان، وه ا م هب احلرهيةالقول األول
 .-رمحهم هللا– (5)وارتيار القمطيب

 .-رمحهم هللا– (6): جيب الضمان، وه ا املشهمجر  رد املالكيةالقول الثاني
 :األدلة

 :أدلة أصحاب القول األول
أّن رجال  ّض يِد رجل، فرزع يده مه فمه، قمجق ْت   ه  ممان وه حصككككككككككككككني  -1

ضُّ  ْلفمْحُلذ لما   َيَعضُّ أٍُدُكْم أخاُه كمَ ا َيعَ   ))فقال:   ريَّتاه، فارتصككككككككككككككممجا إىل الريب 

 .(7)متهق  بيه ((ِدَينم ل 
                                 

 ه اوه أيب ليبه اخلالف فيه،  75 /12قمطيب أ ه ال ي بم فيه تالها، وحكه ال مماين يف البيان ذكم ال( 1)
 . فاهلل أ بم.537 /12يف حني حكه  ره اوه قدامة مثل قمجل مالك يف املغ  

 .52 /24،  مدب القاري 191 /26، املبسمجط 141 /5ا ظم: تتصم ارتالف ال بما  ( 2)

 .260 /4، مغ  احملتاج 188 /10، روضة الرالبني 75 /12اين ا ظم: البيان لب مم ( 3)

 .274 /4، ا قراع 162 /2، احملمر 537 /12ا ظم: املغ  ( 4)

 .33 /5ا ظم: املههم ( 5)

 .1182 /3،  قد اجلمجاهم الثميرة 607، الكايف الوه  بد الرب ص 1369 /3ا ظم: امل مج ة ( 6)

، ومسككككككككككككككبم يف 273 /12(، 6892 ّض رجال فمجق ت  راايه، ) أرمجه البشاري يف الدايا،حب إذا( 7)
= 
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أن رجال  ض يد رجل، فا تزع يده فسككككككقرت  ريته أو  راايه، فاسككككككت دى  و ره  -2
َرا َتْأُرُةن ؟ َتْأُرُةن  أْن سُرَةُه أْن َيَدَع َيَدُه يف )): ، فقال رسكككككمجل هللا رسكككككمجل هللا 

ٍَتَّى َيَعضََََََّها ثمَّ  ْنَتِزْهَها   ِ يكم َتْقضََََُِ َها كمَ ا َيْقضََََُِم  ْلفمْحُل؟  ْد م     رواه  ((ْم َيَدكم 
 .(1)مسبم

أهدر  رية الّمجل، و ّا  به أْن ال بية له،  : أّن الريب وجه االسههههههتدالل من احلديث 
 . (2)وه ا صميخا يف املربمجب فال ي دل  ره

: أّن ا  سككان لمج شككهم  به  رم سككالحا ليقتبه فدف   ه  هسككه، فقتل من املعقول -3
شكككككاهم أ ه ال شكككككي   بيه إها ا، فإذا كان ه ا يف الرهس فهي األسكككككران مه حب ال

 .(3)أوىل

 :أدلة أصحاب القول الثاني
َناِن َخْ ٌس ِرَي   ))قككال:  مككا رواه  بككد هللا وه  ممو وه ال ككاص أن الريب  -1 ْلأمسََََْ يف  

 .(4)رواه أومج باوب (( ْلِهِبِل

ل، في ّم حمّل الرزاع.أوجب يف السه مخسا  : أّن الريب واحلجة فيه  مه ا ول، وي يهصّ 

                                 
. والبه  لببشاري، 161 /11(، 4342القسككككامة...حب الصككككائل  به  هس ا  سككككان أو  ضككككمجه...)

وفيه اضرماب يف ت يني ال اض، فهي مسبم يف املمجض  امل كمجر أ ه ي به وه أمية، وال ي و ده أ ه أجري 
ر  ه ي به رمجكت يف نزوب ف ض رجكل ... ورجخ القمطيب أ كه لكه، ويف البشككاري و ككد احلكديكت املك كمج 

أجري ي به وأ ه ال يبيق مثل ه ا وي به وأمثاله مه أهل الهضككككككككل، و قبه اوه حجم ورّبه وصككككككككحة المواية 
 /12، فتخ الباري 32 /5وهللا أ بم. ا ظم: املههم  !أن القضية وني ي به وأجريه، وأن ي به همج ال اض

274. 

 .163 /11(، 4346يف املمجض  الساوق، ) أرمجه مسبم( 1)

 .33 /5ا ظم: املههم ( 2)

 .277 /12ا ظم: فتخ الباري ( 3)

، والرسكككائي يف القسكككامة، حب 449 /4(، 4563أرمجه أومج باوب يف الدايا، حب بايا األ ضكككا ، ( 4)
 .320 /7، وصححه األلباين يف ا روا  425 /8(، 4856 قل األسران، )

= 
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ّه ظبما، وه ه ي تقب  ظبما، فال شككككككككككي  ونوقش : أبّن ه ا احلديت فيما لمج قب ت السككككككككككّ
 .(1)فيه

ِبّ ِا من املعقول -2 : أّن سكككقمجط الثرية إن كان ورزع صكككاحب اليد فقد كان ميكره أن ا 
 .(2)اهنايِده مه نري قب   ريَّته، فبما ي يه ل ذلك، وجب  بيه ضم

ويراقش: أبّن ه ا نري مسككككككبَّم؛ ألّن  ز ها كان و د اسككككككترهاب احليبة لتشبيا يده مه فيه، 
 كما سبق يف صدر املس،لة.

 :الترجيح
همج القمجل األول، وذلك لصككحة السككرة اليت هي الهيصككل  -وهللا ت اىل أ بم-ال ي يمجَّخ 

ك حلر ا اخلاص أصككككككككّخ اسككككككككتدالال، وأ  ب يف الرزاع، واملمّب  رد االرتالف، و بيه فمه متسككككككككّ
 مرهاًل، ممه حاول الت ّبق ورّا  اّم  بت  صيصه.

وي يمو مكالكك هك ا احلكديكت، ولمج رواه مكا ركالهكه، وهمج  )): -رمحكه هللا– (3)قكال اوه وركال
 .(4)((مه رواية أهل ال ماق

 فال   ر مله وقف  به احلديت مث رالهه. -رمحه هللا–فه ا   ر ا مام مالك 
ضكككككككككككككموح مه الت،ويالا  به ه ا احلديت، ت مَّض هلا  -رمحهم هللا–سكككككككككككككّب  املالكية وقد 
و ّزل و ض أصككحاورا القمجل حلضككمان  به ما إذا  ))ورّبها، ويف ه ا يقمجل:  -رمحه هللا–القمطيب 

أمكره  زع يده ومفق فا تز ها و رف، ومحل و ض أصكككحاورا احلديت  به أ ه كان متحمّ ن الثرااي، 
 .(5)((اج إىل ر ر ٍم وأِز مٍَّة، وال يربغي أن ي ِدِل  ه صميخ احلديتوه ا حيت

                                 
 .537 /12 ا ظم: املغ ( 1)

 .522 /8ا ظم: شمح اوه ورال  به صحيخ البشاري ( 2)

همج ا مام أومج احلسه  بي وه ربف وه ورال البكمي، القمطيب. ي مف حوه البجام. أصبهم مه قمطبة، وأرمجتهم  (3)
نريهم. كان مه الهترة إىل وبْرسية. روى  ه الربمركي، وأيب مرمف القراز ي، وأيب المجليد يمج س وه  بد هللا القاضي و 

أهل ال بم وامل مفة والههم.   ِ  ححلديت ال راية التامة، وأتقه ما قّيد مره، وله شمح  هيس  به صحيخ البشاري. 
 .298، الديباج 18/47استقضي وبمجرقة. تمجيف سرة تس  وأرو ني وأرو مائة. ا ظم: سري أ الم الربال  

 املصدر الساوق.( 4)

 .33 /5املههم  (5)
= 
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 املطلب التاسع: حكم من اطلع يف بي  قوم ففقأوا عينه

مه تكممي هللا ت اىل لب   بم أن ج ل هلم مه البيمجا سككما وسكككرا، ومر  مه اقتحام ه ه 
 البصم. البيمجا، إال حستئراس واستئ ان، وإمنا ج ل االستئ ان مه أجل

فإذا ت ّدى إ سككككككككككككككان حلرظم إىل ويمجا الغري مه كمجب أو حمف الباب، فقد هتك سككككككككككككككما، 
 .(1)وارتكب جمما، وال رالف يف حتممي ه ا، ول لمج قيل وتهسيق فا به ملا كان و يدا

فيمه  ظم إىل ويكت قمجم فهقك،وا  يركه، أبن ِرِممْجه حبصكككككككككككككككاب  -رمحهم هللا–وارتبف ال بمكا  
 ه، هل فيه القمجب؟  به قمجلني:وحنمجها، فهق،ا  ير
– (4)، وارتيار القمطيب(3)، واحلراوبة(2): ال قمجب فيه، وه ا م هب الشككككككككاف يةالقول األول

 .-رمحهم هللا
– (6)، و املشككككككككككككككهمجر  رد املالكية(5): أن  بيه القمجب، وهمج م هب احلرهيةالقول الثاني 

 .-رمحهم هللا
 :األدلة

                                 
)) : ج البشاري يف األبب املهمب مه طميق  مار وه سكككككككككك د التجييب قال: قال  مم وه اخلراب أرم ( 1)

، األبب املهمب حب الرظم يف الكككدور، ((مه مأل  يريكككه مه قكككا كككة ويكككت قبكككل أن ينذن لكككه فقكككد فسككككككككككككككق
. وقال األلباين يف ت بيقه  بيه: ضكككككككككككك يف ا سككككككككككككراب ممجقمجف،  مار ه ا ي يدرن 396(، ص 1092)

 )): 407(، ص 4825 أ بم. قبت: و مار ه ا: قال  ره احلاف  اوه حجم يف التقميب ) مم. وهللا
. هك ا م  أن حديثه يف األبب املهمب كما سككبق! وهللا ((مقبمجل، مه الثالثة ماا سككرة مخس ومائة متييز
 .198 /12ت اىل املمجفق. ويرظم: اجلام  ألحكام القم ن 

 .260 /4، مغ  احملتاج 191 /10لبني ، روضة الرا532 /6ا ظم: المجسي  ( 2)

 .308 /10، ا  صاف 51 /27، الشمح الكبري 539 /12ا ظم: املغ  ( 3)

 .190 /12. ووافقه تبيم ه يف التهسري  به ه ا االرتيار 481و 34 /5ا ظم: املههم ( 4)

 .235 /7، حاشية الشبيب  به تبيني احلقائق 313 /3ا ظم: أحكام القم ن لبجصاص ( 5)

 .369، القمجا ني الهقهية ص 1182 /3،  قد اجلمجاهم الثميرة 607ا ظم: الكايف الوه  بد الرب ص ( 6)
= 
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 :أدلة أصحاب القول األول
ٍَُجِة  لنَِّب    )) وه مككالككك  مككا رواه أ س -1 ً ا  طَّ مَم يف َبْعِض  ي     أنَّ َرُج قام إل  

 . (2)متهق  بيه ((ِلَيْعَعَنُ  (1)ِبِ ْشقمصإ أو َرَشاِ َصذ َوَجَعَل َيْبِتُ ُ 
قال: أن رجال اطّب  يف ج ْحٍم يف حب رسككمجل  و ه سككهل وه سكك د  السككا دي  -2

قال:   كُّ وه رأسكككككه، فبما ر ه رسكككككمجل هللا حِي   (3)م ْدرى ، وم  رسكككككمجل هللا هللا 
ْئَذ ُن ِرْي أمْجِل            )) ْلاسََََِْت ْيكمذ إنََّ ا ُجِعَل   ْنُت ب  يف َهْيَن لو أه م أنك تنتظةن  لعمَع

 .(4)متهق  بيه (( ْلَبَصِة

لمْو أنَّ  ْرَةًء   طَّ مَم َه مْيكم ِبَغْيِة إْينإ )): قال: قال أومج القاسكككككككككم  و ه أيب هميمب  -3

 .(5)متهق  بيه ((َذْ َتُ  ِبَحَصاة ذ  فمقمْأَت َهْيَنُ  لمْم َيُكْي َه مْيكم ُجَناٌح َح

ٍَلَّ لمُهْم أْن َيْفقمُؤو  ))ويف له   رد مسكككبم:  -4 َرِي  طَّ مَم يف َبْيِت  مْومإ ِبَغْيِة إيِنِهْمذ  مقمْد 

 .(6)((َهْيَنُ 

ن يهق،  ني الراظم إليه، والريب ِهمَّ أب : أّن الريب وجه االسهههههههتدالل من هذه األحاديث
  مرزّه مه أن يهم حبمام، وأررب ومف  اجلراح يف ه ا اله ل، وذلك بليل  به سككككككككككككككقمجط القمجب

 والدية م ا، ول حيّل فق   يره ورّا احلديت.

                                 
 . مابب رتل.254أي يداوره ويرببه مه حيت ال يش م. ا ظم: الرهاية يف نميب احلديت واأل م ص (1)

 /12(، 6900)أرمجككه البشككاري يف الككدايا، حب مه اطب  يف ويككت قمجم فهقنوا  يرككه فال بيككة لككه، ( 2)
 .362 /14(، 5606، ومسبم يف اشباب، حب حتممي الرظم يف ويت نريه، )303

: هي األمشاط، ويف ه ا التهسري تسامخا، وأوضخ مره وأصّخ  (3) حلدال املهمبة، واحد املدري، قال ًثوتا
له أومج ال باس قمجل الرضم وه مشيل واوه كيسان: أ ه  مجبا، أو  اجا ترشم وه املمأب ش مها وجتّ ده. قا

 (.5/479يف املههم ) -رمحه هللا–القمطيب 

 .361 /14(، 5603(، ومسبم يف املمجض  الساوق، )6901أرمجه البشاري يف املمجض  الساوق، )( 4)

 .363 /14(، 5607(، ومسبم يف املمجض  الساوق، )6902أرمجه البشاري يف املمجض  الساوق، )( 5)

 ( يف  هس املمجض .5606رقم : )( 6)
= 
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: أبّن حممل ه ه األحابيت  به أّن صاحب البيت رماه ليربّ هه  به أ ه فره وه، ونوقش
اصكككد لهق   يره، فا هق،ا  يره رر،، فاجلراح مرتٍف  ره، وهمج ال ي أو ليدف ه  ه ذلك نري ق

 .(1) هه يف احلديت، وأما الدية فال ذكم هلا
وه ا حتميف وتبديل، ال أتويل، وال  ))جميبا  به ه ا اال ماض:  -رمحه هللا–قال القمطيب 
 .(2)((قياس م  الرصمجص
نَ و  َهُؤقمْفَي ْنأ ْمُهلم لٍََّ  ْدقم  م )) قمجلككه: ))  أنّ  وبيههان  لههك  اد يف ا ححككة والتحبيككل،  (( ْي

و به ه ا: فال يبزم ضككمان وال بية إذا وق  ذلك، وال يسككتب د ه ا مه الشككمع؛ فإ ه  قمجوة  به 
وي ، ((لٍََّ ْدقم م)) ه ا رمج تمج الت زيماا، ال تمج احلدوب، أال تمى قمجله: جراية ساوقة، نري أنّ 

 .(3)( ب ه ا احلديت إسقاط القمجب، واملنار ب و لك إن وق  ذلكيقل: فقد وجب، وإمنا مقصمج 

 : أدلة أصحاب القول الثاني
 قمجله ت اىل:   -1                           

                 ( :45سمجرب املائدب اشية). 

: أّن هللا ت اىل أوجب القصككاص يف ال ني، وه ه  ني ا تدي  بيها، وجه االسههتدالل منه
 .(4)فيجب القصاص إن كان  مًدا، والّدية إن كان رر،

 : أن ه ه اشية  امة، واحلديت راص، فيت نّي ال مل وه.ويناقش

اقتحم ويت رجل وغري إذ ه فهق،  يره كان ضكككككككككككامرا، : أّن ا  سكككككككككككان لمج من املعقول -2
وكان  بيه القصككككاص إن كان  امًدا، واألرش إن كان ترئا، وم بمجم أن الدارل قد 

                                 
 .249 /2امل بم ( 1)

 .34 /5املههم ( 2)

 .481 /5املههم  (3)

 .313 /3استدل حشية اجلصاص يف أحكام القم ن ( 4)
= 
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اطب  وزاب  به االطالع الدرمجل، فإذا وجب القصكككككككككككككككاص يف الدرمجل أو األرش، 
 .(1)فاالطالع أوىل

التحّمز مرككه، مث إّن هكك ه  : أبّن املقتحم اتبف  ه تتبس الرظم، فككالككدارككل ميكهونوقش
، مث همج قياس يف مقاول الرا فهمج فاسككككككككككككككد (2)ال قمجوة ليسككككككككككككككت ممتّبة  به جمّمب الرظم إىل ال مجرب

 اال تبار.
تِكِبخ و لك فق   يره، فالرظم إىل  -3 أّن ا  سكككان لمج  ظم إىل  مجرب نريه وغري إذ ه ي ي سكككْ

 .(3)ا  سان يف ويته أوىل أن ال يستباح وه ذلك

ف : أبويناقش ّن الرظم إىل ال مجرب ال يكمجن يف الغالب يف نري البيمجا إال وتهمي  وتكشككككككككككككككّ
 مه املرظمجر إليه، خبالف البيت ال ي ج به هللا لبراس كراا.

 .(4)أّن فق  ال ني م صية، وامل صية ال ت اجل مب صية -4

 

 ه : أبّن امل،ذون فيه إذا  بت ا ذن ال يسككككككّمه م صككككككية، وإن كان اله ل لمج جتّمب ونوقش
 . (5)ه ا السبب م صية

 :الترجيح
همج القمجل األول؛ لقمجب أبلتهم، فمكككككككا ذكموه مه  -وهللا ت كككككككاىل أ بم-والككككككك ي يمّجخ 

األحابيت الصحيحة يف الصحيحني قاضية  به كافة األبلة ال قبية، وحاكمة  بيها، وإذا  بت 
و يكمجن له  اضًدا، وو د الرا فال حاجة إىل القياس وامل قمجل، فالقياس فيما ي يمب فيه الرا، أ

 .(6)وروب الرا فالتسبيم وا ذ ان، وهللا املست ان
                                 

 .313 /3ا ظم: أحكام القم ن لبجصاص ( 1)

 .305 /12ا ظم: فتخ الباري ( 2)

 .249 /2امل بم ( 3)

 .305 /12ذكم احلاف  اوه حجم ه ا االستدالل  ه املالكية يف الهتخ ( 4)

 املصدر الساوق.( 5)

. فقد حبت املسكككككك،لة حبثا  هيسككككككا، وي يت مض ل كم القمجل املشالف 92 /4ويماج  كتاب أضككككككمجا  البيان ( 6)
 لض هه.
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 املطلب العاشر: حكم فقء ع  من نظر إىل عورة غريه

ا حلرظم إىل ويمجا الراس جراية وا تدا ، يربّ ر فق   ني الراظم،  و د أن تقّمر أّن التبصككككككككككّ
  مجرته وغري إذ ه أن يهق،  ني الراظم، فمه  ظم إىل  مجرب نريه وغري إذ ه، هل يثبت مله  ظم إىل

 أو ال؟
أّن أصككحاورا حِكمجا ا هاع  به أ ه ال جيمجز له فق   يره  -رمحه هللا–ذكم ا مام القمطيب 

 ، ولكره شّكك يف  بمجا ه ا ا هاع، وي ي كم تالًها.(1)
م، فبم يقدَّْر   المجقمجف  به تالٍف، ول   كّل مه وقد حبثت  يف الكتب حسكككككككككككب املتيسكككككككككككَّ

 ، وأه أ قل كالمه هرا.(2) مدهتم مقالة القمطيب -حسب  بمي–شّكك يف ا هاع 
را كان    ُ نَ ْيَه َتْأقم  مذ َوبغري إينإ كميْ ه م َم مال  طَُّجَر أنَّ ْولم )) قمجلككه: )): -رمحككه هللا–قككال 

فيمه اطَّب   به  ظاهم قمجيد يف ال ي قمرهه، ويهيد أيضككككا: أن ه ا احلكم جارٍ  ((جإَةٍَ ْيه يك ِر
يتراول كلَّ مرب  كيهما كان، ((، كمْي مَه َم م طَّ ))  مجرب ا  سكككان، وإن ي يكه مه حب؛ فإ ه قمجله:

الشكككمع إذا  بَّق ه ا احلكم  به االطالع يف البيت؛  ومه أي جهة كان، ول يت نيَّ أن يقال: إنّ 
الع  به ال مجرب أحمى وأوىل، وه ا طّ ي بَّق  به  هس اال أل ه مظرة االطالع  به ال مجرب، فأِلنْ 

وغري إذ ه فهق،  ب   به  مجرب رجلٍ مه اطّ   ظم راجخ، نري أن أصككككككككككككككحاورا حكمجا ا هاع  به أنّ 
 يره أ ه ال يسكككككق   ره الضكككككمان كما ذكمهه، فإن صكككككخَّ ه ا ا هاع، فهمج واجب االتباع، وإن 

، فما ذكمهه همج ا  صاف د رالفا  .(3)((و ج 

                                 
 .313 /3وحكه اجلصاص االتهاق أيضا يف أحكام القم ن ( 1)

خ الباري . ا ظم: فت-رمحهم هللا–مرهم احلاف  اوه حجم، وحسككككككككككني املغميب وحممد وه  بي الشككككككككككمجكاين ( 2)
. واألرريان هو ككان الوه حجم، مث  قبهم 37 /7،  يككل األوطككار 359 /4، البككدر التمككام 305 /12

تتصككككككككككم تّل ومأي القمطيب، فإ ه  ّبق القمجل وه  به فمض  دم صككككككككككحة ا هاع، و قبهم  به أ ه جزم 
 هب ا احلكم. وي ي كم أحد مرهم تالها واحدا، وهللا أ بم حلصمجاب.

 وما و دها. 481 /5 املههم( 3)
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 : إن  -رمحه هللا–فبم أقف  به تالف يف ه ه املسككككك،لة، وما ذكمه القمطيب وكما أسكككككبهت 
ه-كان يف املسككككككككككككك،لة إهاع،  ، فالمججه ال ي  -ف به  صكككككككككككككّ  ِد تالفا فهمج واجب االتباع، وإن و ج 

همج االقتصككككار  به ممجرب الرا؛ إذ األصككككل حتممي اال تدا   به ا  سككككان  -وهللا أ بم-يظهم   
، و مضكككه، فإن  بت  صكككيا شكككي  مره، فاألوىل االقتصكككار  به ممجرب امل صكككمجم يف  هسكككه، وماله

 الرا، ومر  االحلاق فيه،  ظما إىل قمجب األصل ال ام.
مث إن الرهي  ه الرظم إىل باركككل ويمجا الركككاس مه نري إذهنم، ليس م بَّال ومبيكككة ال مجرب 

تكمجن م ه  به فحسب، ول هران أممجر أرمى قد تكمجن أفظ  وأشر ، كمبية حممي المجل، ورمبا 
 هيئة ال حيب أن يماه  بيها أحد مه الراس.

وفيه  ظم؛ ألن الترّب   ))يف قياس القمطيب السككككككككككككاوق:  -رمحه هللا–قال احلاف  اوه حجم  
، ك مجرب المجل مثال، ول يشكككككككككككمل  إىل ما يف بارل البيت ي يرحصكككككككككككم يف الرظم إىل شكككككككككككي  م نيَّ

مه األممجر اليت ال حيب اطالع أحد اسككككككككتكشككككككككاف احلممي، وما يقصككككككككد صككككككككاحب البيت سككككككككمه 
 بيها...ومه امل بمجم أن ال اقل يشكككككككككككتّد  بيه أن األجريب يمى وجه زوجته واورته وحنمج ذلك، وك ا 

 . (1)((يف حال مال بته أهبه، أشد مما لمج رأى األجريب ذِِكِمه مركشًها
 املطلب احلادي عشر: توزيع الدية على العاقلة

 به أّن بيككة اخلركك،  به ال ككاقبككة بون ال مككد، وأّن الهقري  -رمحهم هللا–أه  أهككل ال بم 
 .(2)واملمأب والصيب نري البال  ال يبزمهم شي 

وارتبهمجا يف تمجزي  الكككديكككة  به ال كككاقبكككة، هكككل هركككان تقكككديم يف المجاجكككب  به ككككّل فمٍب مه 
 ال اقبة، أو همج راج  إىل قدرب كّل ششٍا وطاقته؟

                                 
 .305 /12فتخ الباري ( 1)

 .172ا ظم ه ه ا ها اا يف ا هاع الوه املر ر ص ( 2)
= 



 االختيارات الفقهّية لإلمام أبي العّباس القرطبّي في غير العبادات

 472 

ه كّل فمٍب مه ال اقبة وقدر طاقته وو سككككككككككككككْ ه، وأّن ذهب ههمجر أهل ال بم إىل أّن ذلك  ب
رمحهم – (3)، وارتيار أيب ال باس القمطيب(2)، واحلراوبة(1)ذلك نري مقدَّر، وه ا م هب املالكية

 .-هللا
والت بيل ل لك: أّن التقديم ال يثبت إال وتمجقيف، وال يثبت حلمّأي والّتحّكم، وال  ّا يف 

 .(4)اجتهاب احلاكم كمقابيم الرهقاااملس،لة، فمججب الّمجمجع إىل 
مث حيت وجبت الدية  به ال اقبة، فال تنر  مرهم حاّلًة،  )): -رمحه هللا–قال القمطيب 

ع  به األحمار ة أهل ال بم مه السككبف واخلبف. وتمجزّ ول مرجَّمة يف  ال  سككرني، وهمج قمجل  امّ 
 مه اممأب، وال مه فقري ح هاع البالغني األنريا  ال كمجر، فال تنر  مه  بد وال مه صكككككككككيب، وال

ر ما يمجزَّع  به مه يرالب هبا، فقال الشكككاف ي: مه وارتبهمجا يف قدْ  .(5) به ما حكاه اوه املر ر
كثم ماله أر  مره  صككككككككككككككف بيرار، ومه كان بو ه رو  بيرار، ال يرقا مه ذلك وال يزاب  بيه، 

، ووككه قككال أومج  مجر، وقككال أمحككد: رو  بيرككار رجككلٍ  وحكه أومج  مجر  ه مككالككك أ ككه قككال:  به كككلّ 
حيمبمجن وقدر ما يريقمجن، وقال أصكككككككككحاب المأي:  ال ة براهم أو أرو ة براهم. قبت: والقمجل ما 

 .(6)((فإن  التحديد حيتاج إىل شرع جديدقاله أمحد؛ 
 

                                 
 .284 /4، الشمح الكبري لبدربيم 365، القمجا ني الهقهية ص 1125 /3ا ظم:  قد اجلمجاهم الثميرة ( 1)

 .191 /4، ا قراع 149 /2، احملمر 45 /12ا ظم: املغ  ( 2)

. وهرككان قمجالن تككالهككان: أحككدمهككا: أّن ذلككك مقككّدر  به كككّل فمب وككدرهم أو برهم 68 /5ههم ا ظم: امل( 3)
و بت يف كّل سكككرة، وال يزاب  به أرو ة  به األصكككّخ، وهمج م هب األحراف، وًث يهما: أّن ذلك مقّدر 

 ية.  به فمب ورصف بيرار  به الغ ، ورو ه  به املتمجّس  يف كّل سرة  به األصّخ وهمج م هب الشاف
، التربيه ص 205 /9، البحم المائق 461 /12، البراية 328 /10ا ظم: الدر املشتار م  احلاشككككككككككككككية 

 .129 /4، مغ  احملتاج 355 /9، روضة الرالبني 308

 .45 /12ا ظم: املغ  ( 4)

 .172ا ظم: ا هاع الوه املر ر ص ( 5)

 .68 /5املههم ( 6)
= 
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 املطلب الثاين عشر: دية اجلن 
جريرها، هل جيب املقصكككككمجب هب ه الّمهة همج إذا ا تدى إ سكككككان  به اممأب حامل ف،سكككككق  

  بيه يف اجلرني بية أو ال؟
ذهب  مجاّم أهل ال بم إىل وجمجب الّدية يف اجلرني إذا سككككككق  ميتا جبراية  به أّمه، وحكي 

 رمحهم هللا. (3)، ، وارتيار القمطيب(2)، ، و بيه األئمة األرو ة وأتبا هم(1)فيه ا هاع
 وكان مه احلجة هلم  به ذلك:

َ ا            ))ه قكككال: أ ككك مكككا رواه أومج هميمب  -1 ٍَْد ُ  َرْت إ ْيلذ  مَة ُ َذ َتاِن ِرْي   ْ َتَت مِت  ْرَةأم

 مقمضََََى   ْلُأْخَةى ِبَحَجةإذ  مقمَت مْتَها َوَرا يف َبْعِنَهاذ  اْخَتصََََُ و  إىل رسَََول  هلل 

ه ى أنَّ ِدَينم َجِنيِنَها ُغةٌَّة: َهْبٌد أْو َوِليَدٌةذ َو مضَََََى ِبِدَيِن  ْلَ ْةأمِة        رسََََول  هلل 

ٍََ ُل بي  لنَّاِبَغُن  ْلُهَذِل ُّ: يا رسََََوَل        هاِ  مِتهاذ َوَورَّثها َولمَدَ ا َوَرْي َرَعُهْمذ  قال 

َََْتَهلَّ؟  مِ ْثُل َيِلكم ُيعملُّ؟   َََِةَب َولما أمكمَلذ َولما َنعمَق َولما  سَ  هلل ! كمْيَف أمْغَةُم رْي لما شَ

 ((ِرْي أمْجِل َسْجِعِ   لَِّذي َسَجَعُ  (( ِن  لُكهَّاِنإنََّ ا َ َذ  ِرْي إْخَو)):  قال رسول  هلل 
 .(4)متهق  بيه

                                 
ويف ا شماف  ّدب القائبني ومججمجب الغمب يف اجلرني مه الصحاوة  ،173ا ظم: ا هاع الوه املر ر ص ( 1)

ومه و دهم، مث قال: و مجام أهل ال بم، وذكم اوه قدامة أن ه ا قمجل أكثم أهل ال بم وي ي كم تالها. 
. ويههم مه كالمهما ا شارب إىل اخلالف يف المجاجب 60 /12، املغ  133 /3ا شماف الوه املر ر 

أو أمة، أو جيز  نمب فمس ووغل كما  قل  ه و ض السككككككبف، وهمج ال ي هقشككككككه اوه  هل همج نمب  بد
 . وهللا أ بم.-رمحه هللا-قدامة 

 /3، امل مج ة 151 /2، البباب 174 /5، تتصكككم ارتالف ال بما  243ا ظم: تتصكككم الرحاوي ص ( 2)
، التربيه 133 /3، ا شكككماف الوه املر ر 190 /4، الشكككمح الصكككغري 277، تتصكككم ربيل ص 1357

 .285 /3، الموض املمو  152 /4، ا قراع 60 /12، املغ  370 /9، روضة الرالبني 301ص 

. واملشالهمجن ي أقف  به ت ييرهم، وإمنا أشكككككار إىل اخلالف القاضكككككي  بد المجهاب 62 /5ا ظم: املههم ( 3)
 ، والقمطيب يف املمجض  الساوق.1357 /3يف امل مج ة 

 ،لة شبه ال مد.سبق  مجيه يف مس( 4)
= 
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َََاَر ُهَ ُة ْبُي  ْلَبعَّاِب  لنَّاَس يف ِر ماِص   ))قال:   (1)و ه املسككككككككمجر وه ِتِْممة -2 َََْتش  س

سوَل  هلل      َشِهْدُت ر شعبن:  ضى  ي  ِبُغةَّة : َهْبد  أْو    ْلَ ْةأمِةذ  قال  ْل غرية بي   

رواه  (( ال:  قال ُهَ ُة:  ْئِتِن  ِبَ ْي َيْشَهُد َرَعكمذ  مَشِهَد ل  ُرَح َُّد ْبُي َرْس مَ نم    أَرن ذ
 .(2)مسبم

 واحلديثان  ّصان يف وجمجب الّدية يف اجلرني، و ّصان يف وجمجب الغمّب.

: فقد قضككككككككككككككه فيه  مم وه اخلراب حلغمّب، وي يرقل له تالف، ومثل ه ا اإلمجاع -3
 .(3)ها ايشتهم، فكان إ

 
 املطلب الثالث عشر: القسامة، وفيه مثان مسائل:

 املسألة األوىل: القسامة يستحق   ا الد م
، وم بمجما أّن ه ه األميان إمنا حيتاج (4): هي أميانا مكّمرب يف ب مجى قتل م صكككككككمجمالقسهههههامة

ب، ول هي إليها  رد  دم شككككككككككككاهِدْيه  ِ ْدلنْي  به القاتل و يره، واألميان ليسككككككككككككت وقمجب الشككككككككككككهاب
أضكك ف مرها، فإذا كا ت القسككامة يف قتل  مد، فهل يسككتحّق الّدم هبا أو إمنا يسككتحّق هبا الّدية 

 فق ؟
 لب بما  يف ذلك قمجالن:

                                 
همج مسمجر وه تممة وه  مجفل وه أهيب وه زهمب وه كالب القمشي، أومج  بد الممحه الزهمي. ولد و د اهلجمتني  (1)

، وسرتني،وقدم املديرة يف ذي احلجة و د الهتخ سرة مثان، وهمج نالم أيه  اوه سّت سرني. وصّخ تا ه مه الريب 
يف احلصار  . كان م  اوه الزوري يثا. وكان يبزم  مم وه اخلراب ا ران و شمون حد روي له  ه رسمجل هللا 

األول ف،صاوه حجم مه حجارب املرجريق وهمجيصبي ف،قام مخسة أايم وماا يمجم أته   ي يزيد وه م اوية سرة أرو  
 .6/95، ا صاوة 2/399وستني. ا ظم: هت يب األتا  والبغاا 

وما و دها. وأرمجه البشاري  179 /11(، 4373رني...)أرمجه مسكككككككبم يف القسكككككككامة...حب بية اجل( 2)
 .307 /12(، 6905يف الدايا، حب جرني املمأب، ) مه حديت املغريب وه ش بة 

 .62 /5ا ظم: املههم ( 3)

 .211زاب املستقر  ص ( 4)
= 
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، (2)، واحلراوبة(1): يسكككككككتحّق الّدم حلقسكككككككامة يف ال مد، وه ا م هب املالكيةالقول األول
 .-رمحهم هللا– (3)وارتيار القمطيب

ثاني  ،     (4)حّق حلقسككككككككككككككككككامككككة الككككّديككككة ال القمجب، وهمج مكككك هككككب احلرهيككككة : يسككككككككككككككتالقول ال
 .-رمحهم هللا-، (5)والشاف ية

بب الخالف   :  الككك ي يظهم   أ كككه راج  إىل ارتالف رواايا حكككديكككت القسكككككككككككككككككامكككة سببب
 وت ارضها، م  أّن القسامة ليست يف القمجب مثل الشهابب.

 : األدلة
 :أدلة أصحاب القول األول

َََنم ْبَي )): -رضكككككككي هللا  رهما–اف  وه رديج  ه سكككككككهل وه أيب حثمة ور  -1 أنَّ ُرَحي ص

 ْنعم مقا إىل َخْيَبَةذ  َتفةَّ ا يف  لنَّْبِلذ  مُقِتَل َهْبُد  هلل  (7)َوَهْبَد  هلل بَي َسْهلإ (6)َرْسُعود

ٍْ ي ََهلذ  اتََّهُ و   ْلَيُهوَدذ  مَجاَء أخوه هبُد  لةَّ ََن(8)بي س  (9)ذ و بنا ه    ٍوي ص

                                 
 .297 /4، الشمح الكبري لبدربيم 301 /3، املقدماا املمهداا 425 /6ا ظم: املدو ة الكربى ( 1)

 .303 /3، الموض املمو  204 /4وما و دها، ا قراع  283 /5ا ظم: الكايف الوه قدامة ( 2)

 .12 /5ا ظم: املههم ( 3)

 .153 /2، البباب 347 /7، حاشية الشبيب  به تبيني احلقائق 352 /6ا ظم: ودائ  الصرائ  ( 4)

 .23 /10 ، روضة الرالبني223 /13، البيان لب مماين 253 /16ا ظم: احلاوي ( 5)

همج أومج س د حمّيصة وه مس مجب وه ك ب وه  امم وه وه  دّي األ صاري، األوسي، مث احلار ي. وهمج أرمج حمجّيصة، ( 6)
إىل أهل  وكان أصغم مره، وكان إسالمه قببه، حيت أسبم قبل اهلجمب، و به يده أسبم أرمجه حمجّيصة. و ثه الريب 

 .6/37، ا صاوة 4/342وما و دمها مه املشاهد. ا ظم: أسد الغاوة فدن يد مجهم إىل ا سالم. شهد أحدا واخلردق 

همج  بد هللا وه سهل وه زيد األ صاري احلار ي، قتيل اليهمجب خبيرب، وهمج أرمج  بد الممحه، واوه أري حمجّيصة وحمّيصة.  (7)
 .4/107، ا صاوة 3/165ووسببه كا ت القسامة. ا ظم: أسد الغاوة 

 

زيد وه ك ب وه  امم األ صككككاري، احلار ي، أومج  بد هللا اوه  ّم حمجّيصككككة وحمّيصككككة، همج  وههل همج  بد الممحه وه سكككك( 8)
. اسككت مبه ال ي ق ت ِل أرمجه  بد هللا وه سككهل خبيرب. قيل: شككهد وْدرًا، وشككهد أحدا واملشككاهد و دها  م  رسككمجل هللا 

 .4/265صاوة ، ا 3/353 مم  به البصمب و د ممجا  تبة وه نزوان. ا ظم: أسد الغاوة 

همج حمجّيصة وه مس مجب وه ك ب وه  امم وه  دي األ صاري، األوسي، مث احلار ي، أومج س د، وهمج أرمج حمّيصة ألويه  (9)
= 



 االختيارات الفقهّية لإلمام أبي العّباس القرطبّي في غير العبادات

 476 

ََن إىل  لنَِّب   وبي  َََْغُة رنهمذ صَ ذ  مَتكم ََّم هبُد  لةمحي يف أْرِة أخي ذ َوُ َو أصَ

ٍِِبِهَ اذ   قال رسول  هلل  كمب ِة  ْلُكْبَةذ أو  ال: ِلَيْبَدأ  لكرب ذ  َتكم ََّ ا يف أْرِة َصا

سول  هلل   ُسوَن ِرْنُكْم َه مى َرُجلإ ِرْنُهْم  ُيْد مم     قال ر ِسُم َخْ  بُةرَِّت ؟  الو : :يَُْق

ِسَ  ِرْنُهْم؟  الو :     ْشَهْدُه كْيَف َنْحِ ُف؟  ال:  مُتْبِةٌئُكْم َيُهوُد ِبأمْيَ اِن َخْ  أْرٌة لمْم َن

 .(1)رواه مسبم ((ِرْي ِ َبِ ِ  يا رسوَل  هلل  مْوٌم ُكفَّاٌر!  ال:  مَودَّ ُه رسول  هلل 

ٍِِبُكْمأَتْحِ ُفوَن َوَتْسَتِحقُّوَن َدَم))ويف له :  -2  .(2)متهق  بيه (( َصا
 .(3)(( مُتْسِ ُ ُ )): ويف له  -3

 فه ه رواايا صحيحة ظاهمب يف استحقاق القمجب حلقسامة.
 

واحلكديكت املتقكدّ م  اد يف ممجضكككككككككككككك  اخلالف، فال يربغي أن  )): -رمحكه هللا–قكال القمطيب 
 .(4)((ي دل  ره

                                 
 .2/124، ا صاوة 1/551و دمها. ا ظم: أسد الغاوة  وأمه. شهد أحدا واخلردق واملشاهد كّبها م  رسمجل هللا 

 .  149 /11(، 4319)صحيخ مسبم، القسامة... حب القسامة، ( 1)

 /13(، 7192أرمجه البشاري يف األحكام، حب كتاب احلاكم إىل  ماله، والقاضككككككككككككككي إىل أمثاله، )( 2)
. ووهم اوه رشككككد احلهيد يف وداية 153 /11(، 4325، ومسككككبم يف القسككككامة، حب القسككككامة، )228

أومج ليبه جمهمجل وأن ، فز م أن ه ا احلديت ضكككككك يف، وأن شككككككيخ ا مام مالك وهمج 2229 /4افتهد 
، إال 195 /7البشاري ي امج ه ا احلديت مه أجبه، وهمج يف ه ا تب  الوه  بد الرب يف االسككككككككككت كار 

همج احلديت ال ي و د ه ا،  إرماج البشاري لبحديت، فال ي  هه اوه  بد الرب إرماج البشاري له يف
ماجه يبرل كّل املزا م، ول قال اوه . واتهاق الشككككيشني  به إر-رمحه هللا–ول به التبس  به اوه رشككككد 

وهمج حديت صكككحيخ ال ارتالف وني أحد مه أهل ال بم يف  ))فيه:  301 /3رشكككد اجلّد يف املقّدماا 
 ! ((صحته

. 19 /26(، 16096يف املسرد ) ه ه البهظة أرمجها ا مام أمحد مه مسرد سهل وه أيب حثمة ( 3)
 يه.وحسه إسرابه الشيخ األرهبوط يف ت بيقه  ب

 .12 /5املههم ( 4)
= 



 االختيارات الفقهّية لإلمام أبي العّباس القرطبّي في غير العبادات

 477 

وهمج بيته، وتسبيمه إليهم: أي  : أبّن املماب حستحقاق بم صاحبهم أي: ودل بمهونوقش
 .(1)لتنر  مره الدية
، (2): أب كككه رالف الظكككاهم، فال رالف أّن الظكككاهم مه هككك ه األلهكككاظ همج القمجبوأجيههب

ٍخ.  واألصل التمّسك حلظاهم، وال يصار إىل املنوَّل إال مبمجّ 

 .(3): أّن القسامة يثبت هبا ال مد، فثبت هبا القمجب كالبيرةمن املعقول -4

 .(4)سامة شم ت احتياطا لبّدم، فإن ي جيب القمجب سق  ه ا امل ىنأّن الق -5

 :أدلة أصحاب القول الثاني
إّرا أْن َيُدو  )): يف القصكككككككككة املاضكككككككككية، أن الريب  ما رواه سكككككككككهل وه أيب حثمة  -1

ٍَِبُكْمذ وإرا أْن ُيْؤِيُنو  حبمْةب   .(5)متهق  بيه ((صا

، ولمج كان ممججب القتل (6)الّدية ال القمجب : أّن ه ا يدّل  به وجمجبوجه االستدالل منه
 .(7)يف القسامة م  البمج  القمجب لقال: إما أن تسبّ ممجا صاحبكم ليقاب مره

 
: أبّن املماب وقبمجل الدية إذا رضككككككككككككككي هبا أوليا  الّدم، ودليل الّمواية األرمى، وهب ا ونوقش

م  ت نيَّ تقككدميككه  به حيصككككككككككككككككل اجلم   وهمج أوىل مه طمح إحككدى الّموايتني، ومىت مككا أمكه اجل
 .(8)المجيخ

                                 
 .223 /13، البيان لب مماين 427 /4ا ظم: م اي السره حباشية السره ( 1)

 .446 /8ا ظم: املرتقه لبباجي ( 2)

 .205 /12ا ظم: املغ  ( 3)

 املصدر الساوق.( 4)

 همج جز  مه احلديت الساوق، يف الدليل الثاين لبقمجل األول.( 5)

 .253 /16ا ظم: احلاوي ( 6)

 .223 /13ا ظم: البيان لب مماين  (7)

 .302 /3ا ظم: املقدماا املمهداا ( 8)
= 
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: أّن احلكم حلقسككككككككككامة لالحتياط يف حّق الّدما ، فكان مقتضككككككككككه ه ا من املعقول -2
 .(1)امل ىن وجمجب الدية، وسقمجط القمجب

 .(2)أّن القسامة حّجة ال يثبت هبا الّركاح، فبم يثبت هبا القمجب كالشاهد واليمني -3

 :الترجيح
، وهي ممجطه الغب  وال همجل، وقد يظهم لبابي المأي  ه ه املسكككككككككك،لة تت ارض فيها ال قمجل

أّن الرظم املمجَّخ همج القمجل الثاين؛ تغبيبا جلا ب االحتياط لبّدما ، وو د الت،مُّل يف أبلة الهميِقنْي، 
وحجج الرائهتِكنْي، ظهم   أّن القمجل األول أقمجى القمجِلنْي، وذلك لصككككككككككككككحة المواية اليت ال ميكه 

فٍ   وتكبٍُّف ال حاجة إليه، وإذا  بتت السككككككككرة، وظهما باللتها، ت نيَّ املصككككككككري أتويبها إال وت سككككككككُّ
 إليها، وتقدميها  به كّل ما رالهها.

ظاهم القم ن والسككككككككككككرة: القتل أبميان الزوج املال  ه،  )): -رمحه هللا–قال ال المة اوه القيم 
 .(3)((وأميان األوليا  يف القسامة، وهمج م هب أهل املديرة

 الثانية: من يبدأ ابألميان يف القسامة؟املسألة 
القسككككامة كما سككككبق ت ميهها هي أميانا مكّمربا يف ب مجى قتل م صككككمجٍم، وه ه األميان هي مخسككككمجن 

 مييرا، وقد ارتبف أهل ال بم فيمه تمجّجه إليهم األميان، هل هم أوليا  الّدم أو املّد ه  بيه؟

                                 
 .253 /16احلاوي ( 1)

 .223 /13البيان لب مماين ( 2)

 .12 /5زاب امل اب ( 3)
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هككا املككّد مجن حألميككان، و به هكك ا مكك هككب فكك هككب ههمجر أهككل ال بم إىل أّن القسككككككككككككككككامككة يبككدأ في
 .-رمحهم هللا– (4)، وارتاره القمطيب(3)، واحلراوبة(2)، والشاف ية(1)املالكية

 وكان مه احلّجة هلم  به ذلك:
ْسُعود   )): -رضكككي هللا  رهما–سكككهل وه أيب حثمة وراف  وه رديج  -1 َصنم ْبَي َر  (5)أنَّ ُرَحي 

قا إىل َخْيَبَةذ  َتفةَّ ا يف  لنَّْبِلذ  مُقِتَل َهْبُد  هلل بي سََََهلذ        ْنعم م (6)َوَهْبَد  هلل بَي سَََََْهلإ  

ٍْ ي وبي صن إىل  لنَِّب    (8)ذ و بنا ه    ٍوي صن(7) اتََّهُ و   ْلَيُهوَدذ  مَجاَء أخوه هبُد  لةَّ

    ذ  مَتكم ََّم هبُد  لةمحي يف أْرِة أخي ذ َوُ َو أصَََََْغُة رنهمذ  قال رسََََول  هلل ب ِة كم

ََول  هلل   ٍِِبِهَ اذ  قال رس َََا ََُِم  ْلُكْبَةذ أو  ال: ِلَيْبَدأ  لكرب ذ  َتكم ََّ ا يف أْرِة ص :يَُْقس

                                 
 .2/222، شمح زروق  به المسالة 3/302، املقدماا املمهداا 5/2061ا ظم:  يمجن افالس ( 1)

 .13/220، البيان لب مماين 16/240ري ، احلاوي الكب7/224ا ظم: األم ( 2)

، الشمح الكبري أليب الهمج 12/188، املغ  7/3583ا ظم: مسائل ا مام أمحد ومواية الكمجسج  (3)
26/109.  

فمأوا أّن األميان تمجّجه إىل أهل احملّبة اليت  -رمحهم هللا–وما و دها. ورالف احلرهية  5/10ا ظم: املههم ( 4)
، تتصم 247تتصم الرحاوي ص يحبهمجن مخسيرا، مث يدف مجن الدية! ا ظم: وجد فيها القتيل، ف

 .189 /9، البحم المائق 177 /5ما  ارتالف ال ب

همج أومج س د حمّيصة وه مس مجب وه ك ب وه  امم وه وه  دّي األ صاري، األوسي، مث احلار ي. وهمج أرمج حمجّيصة، ( 5)
إىل أهل  ل اهلجمب، و به يده أسبم أرمجه حمجّيصة. و ثه الريب وكان أصغم مره، وكان إسالمه قببه، حيت أسبم قب

 .6/37، ا صاوة 4/342فدن يد مجهم إىل ا سالم. شهد أحدا واخلردق وما و دمها مه املشاهد. ا ظم: أسد الغاوة 

حمجّيصة وحمّيصة. همج  بد هللا وه سهل وه زيد األ صاري احلار ي، قتيل اليهمجب خبيرب، وهمج أرمج  بد الممحه، واوه أري  (6)
 .4/107، ا صاوة 3/165ووسببه كا ت القسامة. ا ظم: أسد الغاوة 

 

زيد وه ك ب وه  امم األ صككككاري، احلار ي، أومج  بد هللا اوه  ّم حمجّيصككككة وحمّيصككككة، همج  وههمج  بد الممحه وه سككككهل ( 7)
. اسككت مبه هد و دها  م  رسككمجل هللا ال ي ق ت ِل أرمجه  بد هللا وه سككهل خبيرب. قيل: شككهد وْدرًا، وشككهد أحدا واملشككا

 .4/265، ا صاوة 3/353 مم  به البصمب و د ممجا  تبة وه نزوان. ا ظم: أسد الغاوة 

همج حمجّيصة وه مس مجب وه ك ب وه  امم وه  دي األ صاري، األوسي، مث احلار ي، أومج س د، وهمج أرمج حمّيصة ألويه  (8)
 .2/124، ا صاوة 1/551و دمها. ا ظم: أسد الغاوة  رسمجل هللا  وأمه. شهد أحدا واخلردق واملشاهد كّبها م 

= 
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َخْ سَََُوَن ِرْنُكْم َه مى َرُجلإ ِرْنُهْم  ُيْد مم بُةرَِّت ؟  الو : أْرٌة لمْم َنشََََْهْدُه كْيَف َنْحِ ُف؟   

ِسَ  ِرْنُهْم؟  الو : يا رسوَل  هلل  مْوٌم ُكفَّاٌر!  ال:  مَودَّ ُه    ال:  مُتْبِةٌئُكْم َيُهوُد ِبأمْيَ اِن َخْ 

 .(1)رواه مسبم ((ِرْي ِ َبِ ِ  رسول  هلل 

ه األميككان إىل أوليككا  املقتمجل، وهكك ا  اد يف حمككّل  وجككه االسككككككككككككككتككدالل مرككه: أّن الريب  وجككّ
 الرزاع، فال ي دل  ره.

ه إىل أقمجى امن املعقول -2 ملتكككدا يني، وقكككد تقمّجى جكككا كككب األوليكككا  هركككا : أّن األميكككان تمججكككّ
 .(2)حلبمج 

...ه ا احلكم أصككككككككككككككلا ورهسككككككككككككككه؛ حلممة الّدما ،  )): -رمحه هللا–قال أومج ال باس القمطيب 
ولت ّ ر إقامة البّيرة  به القتل نالًبا، فإّن القاصككككد لبقتل إمنا يربب اخلبمجب والغيبة، خبالف سككككائم 

حة هل ا األصككل اخلاّص هب ا احلكم اخلاص، ووقي ما  داه احلقمجق، ووشككهاباا الّمواايا الصككحي
 به ذلك األصككككل اشرم. مث ليس رموًجا  ه ذلك األصككككل حلكبية؛ وذلك أّن املّد ي إمنا كان 
القمجل قمجله لقمّجب جربته وشكككككهابب األصكككككل له حلربا ب مما اّب ي  بيه، وذلك امل ىن ممججمجبا هرا، فإ ه 

لقمّجب جربتهم حلبمج  ال ي يشككككككككهد هلم وصككككككككدقهم. فقد أ مبرا ذلك إمنا كان القمجل قمجل املّد ني 
 .(3) ((األصل، وي  رمْحه حلكبية

 املسألة الثالثة: كيفية تقسيم األميان على أولياء املقتول إ ا زادوا على اخلمس 
ا، واّب مجا  به شكشا  إذا كان  دب املّد ني: وه ْم أوليا  املقتمجل أكثم مه مخسكني شكشصكً

ه القاتل، وتمجّجهت األميان إليهم، فهل تربب اليمني مه كّل شكككككككككشا مرهم، أو يكتهه و يره أ 
 خبمسني مرهم؟ 

                                 
 .  149 /11(، 4319صحيخ مسبم، القسامة... حب القسامة، )( 1)

 . وفيه إلزاماا لبحرهية تماج   رده.3/303ا ظم: املقّدماا املمّهداا ( 2)

 .5/11املههم ( 3)
= 
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ذهب ههمجر أهل ال بم إىل أ ه يكتهه خبمسككككني شككككشصككككا مرهم، كّل شككككشا حيبف مييرا 
 رمحهم هللا. (3)، وارتيار القمطيب(2)، وم هب احلراوبة(1)واحدب، وهمج املشهمجر  رد املالكية

ِسُم  ))قال لأل صككككار:  أن الريب  يف ذلك حديت سككككهل وه أيب حثمة  واحلجة هلم َيْق

 . (4)رواه مسبم ((َخْ ُسوَن ِرْنُكْم َه مى َرُجلإ ِرْنُهْم  مُيْد مُم ِبُةرَِّت 
ٍَِبُكْمذ أْو  ماِت مُكمْ    ))قال:  أن الريب  و ره  َصا ْسَتِحقُّوَن  ِسَ  َيِ يًنا  مَت  ((أَتْحِ ُفوَن َخْ 

 .(5)مسبمرواه 
ك  ذا  ّا  به أّن القسككككككم  به مخسككككككني رجال، ويقسككككككممجن  : أن الريب وجه التمسههههه 

 مخسني مييرا، وه ا  اد يف حمّل الرزاع.
 املسألة الرابعة: حكم استعانة املد عى عليه بغريه

إذا  كل األوليا   ه احلبف، وتمججهت األميان إىل املّد ه  بيه، فهل حيبف وحده، أو له 
  وغريه يف األميان اخلمسني؟ أن يست ني

                                 
 /2، البهجة يف شككككككككككككككمح التحهة 311 /3هداا ، املقدماا املم602ا ظم: الكايف الوه  بد الرب ص ( 1)

609. 

. ولكه أح اخلراب فمع  به المواية الثا ية 36 /9، املبدع 21 /10، الهموع 529ا ظم: اهلداية ص ( 2)
 ودرمجل نري المجر ة يف القسامة. وهللا أ بم.

ىل أن اجلمي  حيبهمجن. ف هبمجا إ -رمحهم هللا–. واملشالهمجن يف املسكك،لة هم الشككاف ية 11 /5ا ظم: املههم ( 3)
فال برمجل هلم يف املسككككككككك،لة؛ ألهنم يمون أن األميان ال تمجّجه إىل األوليا ، وإمنا  -رمحهم هللا–وأما احلرهية 

إىل أهل احملبة اليت وجد القتيل ويرهم، مث إذا حبهمجا وجبت  بيهم الدية، فاألميان  ردهم لبدف . ا ظم: 
، الته يب 189 /9، البحم المائق 177 /5 بما  ، تتصكككككككككم ارتالف ال247تتصكككككككككم الرحاوي ص 

 .18 /10، روضة الرالبني 29 /11، ال زيز 240 /7لببغمجي 

 سبق  مجيه يف املس،لة األوىل.( 4)

 .146 /11(، 4318صحيخ مسبم، القسامة، حب القسامة...)( 5)
= 
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ذهب ههمجر أهل ال بم إىل أّن املّد ه  بيه همج ال ي حيبف، وليس له أن يسككت ني وغريه، 
، وهمج ارتيار (3)، وم هب احلراوبة(2)، وظاهم م هب الشككككككككككككاف ية(1)وهمج املشككككككككككككهمجر  رد املالكية

 .-رمحهم هللا– (4)القمطيب
 :األدلة

   قمجله ت اىل: -1             ( :15سمجرب ا سما  اشية). 

: أّن مه ليس متَّهًما ال يدرل م  املتَّهم يف احلبف؛ أل ه ال وزر له، وجه االسهههتدالل منه
هت إليه.  وال هتمة وجّ 

 
: أّن شكككككهابهتم  به أن وليَّهم ي يقتل شكككككهابب  به  هي، والشكككككهابب ال من املعقول -2

 .(5)تصّخ  به  هي

 .(6)ي يدّع  بيه ي يكه له سبب يتمججَّه  بيه وه مينيأن مه  -3

 

                                 
 .276 /2، جمجاهم ا كبيل 362 /8، ممجاهب اجلبيل 314 /3ا ظم: املقدماا املمهداا ( 1)

قمج : همج ظاهم م هبهم؛ ألين ي أقف  به  ّا هلم  به املسككككككككككككككك،لة، ولكرهم يقمجلمجن أبن املد ه  بيه ( 2)
حيبف مخسككككككككككني، ول لمج كان املد ه  بيهم أكثم مه واحد حبف كلد مرهم مخسككككككككككني  به الصككككككككككحيخ. 

 .151 /4، مغ  احملتاج 21 /10، روضة الرالبني 265 /16يرظم: احلاوي 

 .304 /3، الموض املمو  202 /4، ا قراع 286 /5لكايف الوه قدامة ا ظم: ا( 3)

. ورككالف املككالكيككة يف قمجٍل، فقككالمجا جبمجاز اسككككككككككككككت ككا ككة املككد ه  بيككه وغريه كمككا قككال 14 /5ا ظم: املههم ( 4)
. أما احلرهية فهم 362 /8وما و دها، ممجاهب اجلبيل  313 /3القمطيب. ويرظم: املقدماا املمهداا 

قسامة هب ه الصمجرب، كما سبق ويا ه، فإهنم يمون أن اتار مخسمجن مه أهل احملبة اليت وجد هبا ال يمون ال
 /9، البحم المائق 247القتيككل ووككه أ م جمح، فيحبهمجن مث يغمممجن الككديككة. ا ظم: تتصككككككككككككككم الرحككاوي 

189. 

 .14 /5ا ظم: املههم ( 5)

 املصدر الساوق.( 6)
= 
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 املسألة اخلامسة: صيغة اليم  من غري املسلم
إذا كان املّد ه  بيه مه نري املسبمني، ك،ن يكمجن ذّميا، فهل حتبيهه يكمجن ورهس الصيغة 

القم ن  به  اليت حيبف هبا املسكككبم، ك،ن ينمم أبن يقسكككم حهلل ال ي ال إله إال همج، أو ال ي أ زل
، أو حنمج ذلك مه م تقداا املسككككككبمني اليت  الف م تقداهتم، أو حيبف حلصككككككيغة اليت حممد 

ينمه هبا، ك،ن يقال له: أقسككم حهلل ال ي أ زل التمجراب  به ممجسككه، أو ال ي أجنه ممجسككه وأنمق 
 فم مجن، أو ال ي أ زل ا جنيل  به  يسه؟

 ارتبهمجا يف ذلك  به قمجلني:
ذهككب ههمجر أهككل ال بم إىل أ ككه حيّبف حلصككككككككككككككيغككة اليت ينمه هبككا، وتمجافق  :القول األول

، ورّجحككه (4)، واحلرككاوبككة(3)، والشكككككككككككككككاف يككة(2)، واملككالكيككة يف قمجل(1)م تقككده، وهكك ا مكك هككب احلرهيككة
 .-رمحهم هللا– (5)القمطيب

: أّن التحبيف ال يكمجن إال حهلل ال ي ال إله إال همج. وهمج املشككككككككككككككهمجر  رد القول الثاني
  .-رمحهم هللا–  (6)املالكية

                                 
وما  119 /16، املبسكككككككككمجط 188 /5م ارتالف ال بما  ، تتصككككككككك334ا ظم: تتصكككككككككم الرحاوي ص ( 1)

 و دها.

 /2، شككككككككككككككمح زروق  به المسكككككككككككككككالة 326، القمجا ني الهقهية ص 480ا ظم: الكايف الوه  بد الرب ص ( 2)
278. 

 .619 /22، تكبمة افممجع لبمري ي 254 /13، البيان لب مماين 588 /5ا ظم: امله ب ( 3)

 .121 /12، ا  صاف 214 /10 ، املبدع289 /11ا ظم: الهموع ( 4)

 .15 /5ا ظم: املههم ( 5)

 /2وما و دها، شككككككككككككككمح اوه هجي  به المسككككككككككككككالة  67 /11، ال رريب 201 /5ا ظم: املدو ة الكربى ( 6)
278. 
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 :األدلة
 :أدلة أصحاب القول األول

ا جمبمجًبا،  قككككال: م مَّ  به الريب   (1)مككككا رواه الربا  وه  ككككازب -1 ويهمجبي حمّممككككً
َتاِبُكْم؟      ))فقكككال:  فكككد كككاهم الريب  ٍدَّ  لزَّ ِن  يف ِك ِجُدوَن  كمَذ  َت ، قكككالمجا:   م، ((َ 

ََى! أ))فد ا رجاًل مه  بمائهم، فقال:  ََُُدكم باهلل  لذي أمْنَزَل  لتَّْوَر ةم َه مى روسَ ْنشَ

َتاِبُكْم؟      ٍَدَّ  لزَّ ِن  يف ِك ِجُدوَن  كمَذ  َت . قككال: ال، ولمجال أ ككك  شككككككككككككككككدت  هبكك ا ي ((أَ 
أرربن، جنده الّمجم، ولكره كثم يف أشككككككككمافرا، فكرا إذا أر ه الشككككككككميف تمكراه، وإذا 

ت المجا فْبرجتم   به شككككككككككككككيٍ   قيمه  به أر ه الضكككككككككككككك يف أقمرا  بيه احلّد، قبرا: 
: الشككككككككككميف والمجضككككككككككي ، فج برا التحميم واجلبد مكان المجم، فقال رسككككككككككمجل هللا 

ٍَْيا أمْرَةكم إْي أمَراُتوُه)) مِ (( لَّ ُهمَّ إن   أموَُّل َرْي أ  .(2)رواه مسبم ((، ف،مم وه فم ج 

 ملربمجب.حبَّف اليهمجبي مبا ينمه وه، وهمج ا : أن الريب واحلجة فيه

أّه إذا أجربه ال ّمّي  به أْن حيبف حلتمجحيد م  قر را أب ه رالف م تقده وبيره،  -2
فقككد أجربهه  به اخلموج  ه بيرككه، م  أّه قككد  ككاهككدهه  به إوقككائككه  به ا تقككابه 

 .(3)وبيره

د ِم  به احلبف وككك لكككك  به  -3 أّن الككك مي إذا حبّ ف حلتمجحيككككد فال مكككا   مه أن يك قككككْ
 .(4)يف ا تقابه ليس وصحيخالك ب؛ إذ همج 

 

                                 
همج أومج  مار وقيل: أومج  ممو الربا  وه  ازب وه احلار  وه  دي وه جشم األ صاري، األوسي. وله وألويه صحبة.  (1)

أرو   شمب أو مخس  شمب نزوب. روي له  ، وشهد أحًدا، ونزا م  رسمجل هللا مجم ودر همج واوه  مم استصغم ي
 بثمائة حديت ومخسة أحابيت. وهمج ال ي افتتخ الّمّي سرة أرو  و شميه، وشهد نزوب ت ْسم م    ه رسمجل هللا 

اوتىن هبا بارًا. وماا يف إمارب مص ب اجلمل وصهني، وقتال اخلمجارج، و زل الكمجفة و  أيب ممجسه. وشهد م   بّي 
 .1/411، ا صاوة 1/140وه الزوري سرة ا رتني وسب ني. ا ظم: هت يب األتا  والبغاا 

 .208 /11(، 4415صحيخ مسبم، يف احلدوب، حب رجم اليهمجب أهل ال مة يف الزىن، )( 2)

 .15 /5، املههم 188 /5تتصم ارتالف ال بما   ا ظم: (3)

 الساوق. املصدر( 4)
= 
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 :أدلة أصحاب القول الثاني
 .(1)رواه اوه وهب ((هنه أن يستحبف الرصارى وغري هللا ))أّن  مم وه  بد ال زيز -1

ويراقش: أبّن ه ا اسككتدالل مبا ال حجة فيه، فقمجل  مم وه  بد ال زيز ليس حبجة اتهاقا، 
مجه وغري هللا ت اىل، فسككككقرت احلجة مره أل ه ليس وصككككحايب، مث إن أصككككحاب القمجل األول ي حيّبه

 حلكبية، وهللا أ بم.

أّن الكّهار إذا حتاكممجا إليرا فإمنا حنكم  بيهم وشككككككككككككككم را، فبم يهمَّق يف التحبيف وني  -2
 .(2)املسبم وال مي

 .(3)أّن المج   حيبَّف حهلل ت اىل وفاقا، وي يزب  بيه ذكم صرمه، فك لك ال مي -3

 : الترجيح
همج صككككككحة قمجل اجلمهمجر، وذلك لصككككككحة السككككككرة  -وال بم  رد هللا ت اىل–ال ي يظهم   

 الصحيحة الثاوتة يف حمّل الرزاع، وإذا  بتت السرة فال قمجل ألحٍد م ها.
وأما قياس ال مي  به املسكككككككبم، فهمج قياس م  الهارق؛ ألّن املسكككككككبم يف األصكككككككل ي ظّ م هللا 

هي فيكه حلصككككككككككككككيغكة اليت ينمه هبكا، خبالف ت كاىل، واكاف مه ا قكدام  به احلبف وكه زورًا، فكاكت
 ال مي، فقد جيم   به احلبف وتبك الصيغة زورًا؛ ألهنا ليست مه م تقداته فافمقا.

والقياس  به المج   ك لك ليس وصكككككحيخ؛ ألّن يف حتبيهه وصكككككرمه ال ي ينمه وه إقمارا له 
 . وهللا أ بم حلصمجاب. به ذلك، وال يصّخ إقمار املشمن  به شمكه، وه ا فارق مير  ا حلاق

 

                                 
. مه طميق اوه هلي ة  ه  را  وه بيرار وه. وه ا إسككككراب صككككحيخ، فمواية اوه 201 /5ك ا يف املدو ة (  1)

 وهب  ه اوه هلي ة مستقيمة كما  به  بيه أهل ال بم.

 .1587 /3ا ظم: امل مج ة ( 2)

 املصدر الساوق.( 3)
= 
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 (1)املسألة السادسة: وجود القتيل مبحلة قوم ال يعد لواث
إذا وجد القتيل يف حمّبة قمجم، وي يكه هران وني املقتمجل وأهل احملبة  داوب ظاهمب، مثل ما  

 كان وني اليهمجب واأل صار، فهل جممب وجمجب املقتمجل ححملبة ي ترب لمجًث ممججبا لبقسامة؟
،    (2)هككككككل ال بم إىل أن ذلككككككك ال ي ككككككد لمجًث، وهكككككك ا مكككككك هككككككب املككككككالكيككككككةذهككككككب ههمجر أ

 .-رمحهمم هللا– (5)، وارتيار القمطيب(4)، واحلراوبة(3)والشاف ية
 واستدلمجا  به ذلك أببلة مرها:

لمْو ُيْععمى  لنَّاُس )): قال: قال رسكككككككككككمجل هللا  -رضكككككككككككي هللا  رهما– ه اوه  باس  -1

أْرَو َل  مْومإ َوِدَراَءُ ْمذ َولمِكيَّ  ْلَبي َننم َه مى  ْلُ دَّه ذ و ْلَيِ َ     ِبَدْهو ُ ْم لمادََّهى ِرَجاٌل    

 .(6)رواه البيهقي ((َه مى َرْي أْنكمَة

ج ل البيرة  به املد ي، وذلك ألن األصكككككل وما ب املد ه  وه أن الريب  التمسههههك جهو 
  بيه، فال تسم  الد مجى ودون لمج .

َََنم ْبَي )): -رضكككككككي هللا  رهما–ه رديج  ه سكككككككهل وه أيب حثمة وراف  و -2 أنَّ ُرَحي ص

َرْسعود  َوَهْبَد  هلل ْبَي َسْهلإ  ْنعم مقما إلمى َخْيَبَةذ  َتفةَّ ا ِ    لنَّْبِلذ  مُقِتَل َهْبُد  هلل بي 

صن      صن وبي  سهلذ  اتَّه و   ْلَيهوَدذ  َجاء أخوه هْبُد  لّةمحيذ و بنا ه    ٍوي 

ٍَْ ِي يف أْرِة أخي ذ وُ َو أصََْغُة رنهمذ  قال رسَول   ذ  َتإىل  لّنيب  كم ََّم َهْبُد  لةَّ

قال           هلل  َ اذ   َََاٍِبِه َ ا ِ   أْرِة صََ ْلأمْكَبُة ذ  مَتكم َّ ْبَدِأ   كمب ِة  ْلُكْبَةذ أو  ال: ِلَي

                                 
 إقمار. ا ظم: شمح حدوب اوه  مفة البمج : همج األمم ال ي ليس حلقمجي. أي ليس وبيرة كامبة وال( 1)

2/630. 

 .213 /4، الشمح الصغري 358 /8، التاج وا كبيل 842 /2ا ظم: ا شماف لبقاضي ( 2)

 .144 /4، مغ  احملتاج 220 /13، البيان لب مماين 150 /3ا ظم: ا شماف الوه املر ر ( 3)

 .127 /26، الشمح الكبري 189 /12، املغ  295 /2ا ظم: كتاب الموايتني والمججهني ( 4)

فبم يموا البمج  إال ومججمجب القتيل مبحّبة  -رمحهم هللا–وما و دها. ورالف احلرهية   5 /5ا ظم: املههم ( 5)
قمجم، ووه أ م جمح، فيشتار مرهم مخسكككمجن شكككشصكككا حيبهمجن مخسكككني مييرا، ويدف مجن الدية. ا ظم: تتصكككم 

 .189 /9البحم المائق  ،177 /5، تتصم ارتالف ال بما  247الرحاوي ص 

 سبق  مجيه يف املربب اخلامس مه الهصل الساوق.( 6)
= 
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 الو : أْرٌة لمْم : ُيْقِسُم َخْ سون ِرْنُكْم َه مى َرُجلإ ِرْنُهْم  ُيْد مُم ِبُةرَِّت ؟ رسول  هلل 

َنشَََََْهْدُه كمْيَف َنْحِ ُف؟  ال:  ُتْبِةَئُكْم َيُهوُد بأمْيَ اِن َخْ سَََََِ  ِرْنُهْم؟  الو : يا       

 .(1)رواه مسبم ((ِرْي ِ َبِ ِ  رسول  هلل  مْوٌم ُكفَّاٌر!  ال:  َوَد ُه رسول  هلل 

 وه ا احلديت حّجة  به احلرهية مه وجمجه:
 أ األميان حأل صار، وهم يبدأون حألميان  به املّد ه  بيهم.ودّ  : أّن الريب األول
ج ل االسكككككتحقاق لبمّد ني أبمياهنم، وهم جي بمجن االسكككككتحقاق أبميان  : أّن الريب الثاين

 املّد ه  بيهم.
ج ككل أميككان املككّد ه  بيهم وما ب هلم مه القمجب والككّديككة، وهم يبزممجن  : أّن الريب الثههالههث

 .(2)الّدية م  األميان
: أّن األصكككككككككككل يف املّد ه  بيه وما ب ذمته، وي يظهم ك وه، فكان القمجل من املعقول -3

 .(3)قمجله كسائم الد اوى

 املسألة السابعة: التدمية لو 
، فهككككل ي ترب ذلككككك لمجًث، (4): هي قمجل املقتمجل فالن قتب ، أو بمي  رككككد فالنالتهههدميهههة

 يمججب القسامة واستحقاق الدم أو ال ي ّد لمجًث؟
 يف ذلك  به قمجلني: -رمحهم هللا–بف ال بما  ارت

 رمحهم هللا.-(6)، وارتيار القمطيب(5): التدمية لمج ، وه ا م هب املالكيةالقول األول

                                 
 سبق  مجيه يف املس،لة األوىل مه ه ا املربب.  ( 1)

 .222 /13ا ظم: البيان لب مماين ( 2)

 .128 /26الشمح الكبري أليب الهمج اوه قدامة ( 3)

 .367ا ظم: القمجا ني الهقهية ص ( 4)

 وما و دها. 209 /4، الشمح الصغري 1343 /3، امل مج ة 425 /6لكربى ا ظم: املدو ة ا( 5)

 .148 /5ا ظم: املههم ( 6)
= 
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، (2)، والشككككاف ية(1): التدمية ليسككككت لمجًث، وهمج م هب اجلمهمجر مه احلرهيةالقول الثاني
 .-رمحهم هللا– (3)واحلراوبة

 : األدلة
 :ولأدلة أصحاب القول األ

، واحلجة فيها: أ ه ملا أحيا هللا (4)قصكككة قتيل و  إسكككمائيل اليت وربا يف سكككمجرب البقمب -1
ت اىل املقتمجل، وقال: قتب  اوه أري، وق ب ِل ذلك مره، صكككككككككار ذلك أصكككككككككال يف قبمجل 

 .(5)ب مجى املقتمجل وأت ريها يف ب مجى القتل

تيل و  إسككككككمائيل؛ ألّن : أبّن قمجل افموح بمي  رد فالن و يد الشككككككبه  ه قصككككككة قونوقش
قتيل و  إسككككمائيل ي يقسككككم المجر ة  بيه، وأ تم تمججبمجن أن يقسككككم المجر ة، وال يسككككتحقمجن شككككيئا إال 

 .(7)، وألن هللا ت اىل ملا أحياه ي يكه ليك ْرر ِقه حلك ب خبالف احلي(6)حلقسامة
فبيس فيه  ية؛ ألّن : أبّن اشية إمنا كا ت يف ا حيا ، وأما  رقه وإرباره حلقاتل، وأجيب

 .(8)كّل حّي  اقل ال  فة وه مه و   بم يتكّبم وا ْرب  مبا يف  بمه
وه ا اجلمجاب ال اهه ما فيه: فاشية كا ت يف إحيائه و رقه، ول لمج أحياه هللا وي يتكّبم 

 ملا ِكم بت اشية وأفابا املربمجب. وال بم  رد هللا ت اىل.

                                 
سككككككككككككككبق أن احلرهيككة يمون أن البمج  فق  همج وجمجب القتيككل يف حمبككة قمجم ووككه أ م جمح. ا ظم: تتصككككككككككككككم ( 1)

 .352 /6، ودائ  الصرائ  189 /9، البحم المائق 177 /5ارتالف ال بما  

  .239 /13وما و دها، البيان لب مماين  245 /16وي الكبري ا ظم: احلا (2)

 .200 /4، ا قراع 151 /2، احملمر 207 /12ا ظم: املغ  ( 3)

 (.72سمجرب البقمب اشية: )( 4)

 .7 /5، املههم 307 /3، املقدماا املمهداا 842 /2ا ظم: ا شماف لبقاضي ( 5)

 .148 /3ا شماف الوه املر ر ( 6)

 .207 /12املغ  ( 7)

 .49 /1، أحكام القم ن الوه ال ميب 307 /3املقدماا املمهداا ( 8)
= 
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األمم افتم   بيككه  رككده،  )): -رمحككه هللا–مككالككك : قككال ا مككام إمجاع أهل املدينة -2
وال ي ت ت ممه أرضككككككككككككككه يف القسككككككككككككككامة، وال ي اجتم ت  بيه األئمة يف القدمي 

وأن  القسهههههامة ال جتب واحلديت، أن يبدأ حألميان املّد مجن يف القسكككككككامة فيحبهمجن، 
م وبمجٍ  مه : إما أن يقمجل املقتمجل: بمي  رد فالن، أو  يت والب الدّ إال هحد أمرين

ويّ رككٍة، وإن ي تكه قككاط ككًة  به الكك ي يكك ّد ه  بيككه الككدم، فهكك ا يمججككب القسككككككككككككككككامككة 
لبمككّد ني الككّدم  به مه اّبِ مْجا  بيككه، وال جتككب القسككككككككككككككككامككة  رككده إال أبحككد هكك يه 

 .(1)((األمميه

: أّن مه امل بمجم مه حال الراس  رد املمجا ا هوة إىل هللا، واالستش ار من املعقول -3
ة، وا قالع  ه امل اصي، والردم  بيها، ه ا ما ال ي ْدِف   ضمورب، فإذا أررب يف حلتمجو

أن يّتهم مه همج يف تبك  إذ يب دتبك احلال وقاتبه نبب  به الظه صكككككككدق مقاله، 
 .(2)احلال  وميئا، تافة أن يبمج  إبمث القتل

قمجلككككه فالن      : أب ككككه إذا ي يقبككككل قمجلككككه:    رككككد فالن بيرككككار، فكككك،وىل أن ال يقبككككلونوقش
 .(3)قتب 

: حلهمق؛ فإن القسكككككككككامة إمنا وضككككككككك ت احتياطا لبدما ، وحماسكككككككككة لأل هس؛ ل ظم وأجيب
 .(4)ش،هنا

 : أدلة أصحاب القول الثاني
نَّاُس  ))قكككال:  أن الريب  -رضككككككككككككككي هللا  رهمكككا–مكككا رواه اوه  بكككاس  -1 لمْو ُيْععمى  ل

َجالإ وأْرو        َراَء ِر ناٌس ِد لمادََّهى  ْي ِ  بدْهَو ُ ْم  ُ دََّهى َه م  (( لمُهْمذ َولمِكيَّ  ْلَي َ  َه مى  ْل
 .(5)متهق  بيه

                                 
 وما و دها. 384 /2املمجط، كتاب القسامة، حب تبدئة أهل الدم يف القسامة، ( 1)

 .7 /5، املههم 308 /3، املقدماا املمهداا 841 /2ا ظم: ا شماف لبقاضي ( 2)

 .246 /16احلاوي ( 3)

 .306 /3املمهداا ا ظم: املقدماا ( 4)

 :أرمجه البشاري يف التهسكككككككككككككري، حب( 5)                                    
= 
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سككككككككككككككمّجى وني األممجال والّدما  يف أهنا ال تقبل مبجّمب  : أّن الريب وجه االسههههههههههتدالل منه
 .(1)الّد مجى، فبم يقبل قمجل القتيل يف ب مجاه  به رجٍل أب ه قاتبه

املّد ي وّ  املقتمجل، وهمج الرالب، فبم ي ِ  : أبّن املّد ي ليس همج املقتمجل، وإمنا ونوقش
 .(2)املد ي ود مجاه، ول لبقسامة  به القتل

 .(3)أن املقتمجل يد ي لرهسه حقا، فبم يقبل قمجله، كما لمج ي ميت -2

 : الترجيح
هكك ه املسكككككككككككككككك،لككة يتجككاذب فيهككا الهميقككان مه أجككل حه  الككّدمككا ، فككاألّولمجن حيتككاطمجن لككدم 

 ال ي ما زال حياا. املقتمجل، واشرمون لدم املتهم
ِ  مه أجل محاية بم املقتمجل أن يبرل بم ه هدرًا، وي يش اْلم ْجم م   وحب القسككككككككككككككامة و ضكككككككككككككك 

 القاتل حماا طبيًقا، فإذا كان ذلك ك لك، فإّن القمجل األول أوىل، ويت،يّد ذلك أبممجر:
لك بليال : أّن القسامة إذا جازا وشهابب المجاحد، مه أجل محاية بم املقتمجل، كان ذأوال

  به جمجاز القسامة  به قمجل املقتمجل "فالن قتب ".
 : أّن القسامة ال يشمط فيها القر  واليقني، ول نببة الظّّه، وقمجل املقتمجل مهيد هلا.اثنيا
: أّن وجمجب القتيل يف حمّبة ضككيّ قة كدار وهمج يتشككّح  يف بمه، وكان أهبها اشككتهم ويره اثلثا

القسككككككككامة  به أهل تبك احملّبة الضككككككككّيقة، ويقابون أو ِيد ون، م  أ ه وويرهم  داوب، جييز ألوليائه 
 حيتمل أن يقتبه جممما مث يمميه يف تبك احملبة.

طبب مه األ صكككككار أن حيبهمجا  به قتيبهم، م  أهنم ما شكككككهدوا المجق ة،  : أّن الريب رابعا
 وال حضموا احلاب ة، فبمج حبهمجا حلكم هلم أبمياهنم، فقمجل املقتمجل أوىل.

 : فيربه  به أمميه: ومع هذا كله

                                 
، ومسكككككككبم يف األقضكككككككية، حب اليمني  به املد ه  بيه، 268 /8(، 4552، )(77سككككككككمجرب  ل  ممان اشية: )

(4445 ،)12/ 229. 

 .148 /5ا ظم: املههم ( 1)

 .148 /5، املههم 306 /3ا ظم: املقدماا املمهداا ( 2)

 .207 /12ا ظم: املغ  ( 3)
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ياا، وظهم أحدمها : الرظم يف حال القتيل، فإن كان يف حياته م،ممجه، ويف باي ته ممضكككككككككككككك
 صدقه، وح ت  دالته، فهمج ال ي ميكه الّتمسك مبقالته، والقسامة  به كالمه.

ضائه وِقِدره يف ه ه : أّن األوىل ألوليا  املقتمجل أن يك بمجا أمِمهم إىل هللا، ويسبّ ممجا لقوالثاين
احلالة؛  ظما لقمجب اخلالف، وألّن األميان أممها ررري، ول ا امتر  األ صكككككككككككار  رها، م  نببة الظّه 

 أّن القاتل مه اليهمجب، ل داوهتم الظاهمب، وكثمهتم يف ريرب يف ذلك المجقت.
 وهللا ت اىل و  التمجفيق والصمجاب، وإليه املمج  واملآب.

 لشهادة على اجلَْرح لوٌ ؟املسألة الثامنة: هل ا
قد سبق أّن القسامة ال وّد فيها مه لمج ، والّبمج  همج ما يمججب الشبهة، ويقمّجي التهمة، 

فيما همج لمج  يمججب القسككككامة،  -رمحهم هللا–يف أّن فاله همج ممتكب اجلممية، وارتبف الهقها  
 وقد سبقت ا شارب إىل و ضها.

القسككككامة أو ال؟ فه ه املسكككك،لة حسككككب ما  ف،ما الشككككهابب  به اجلمح هل همج لمج  يمججب
 . -رمحهم هللا-يظهم مه الهموع امل هبية اخلاصة مب هب املالكية 

وقد اتهق أهل امل هب  به أّن شككككككككككككككهابب اال رني  به اجلمح مث حييا افموح حياب وّيرة، مث 
 . (1)ميمجا أّن ذلك يمججب القسامة

موح و ده حياب وّيرة، هل ي ّد ذلك وارتبف يف الشككككككككككككككاهد المجاحد  به اجلمح، مث حييا اف
 لمجًث يمججب القسامة أو ال؟

 ارتبهمجا يف ذلك  به قمجلني:
، وهمج الكك ي صككككككككككككككّححككه (2): أّن الشككككككككككككككككاهككد المجاحككد  به اجلمح ال ي ككّد لمجًثالقول األول

 .-رمحه هللا– (3)القمطيب
 .(4)ب: أّن الشاهد المجاحد  به اجلمح ي ّد لمجًث، وهمج املشهمجر يف امل هالقول الثاني

                                 
 .8/355، التاج وا كبيل 2/223ا ظم: شمح زروق  به المسالة ( 1)

 .2/223، شمح زروق  به المسالة 3/310، املقدماا املمهداا 8/448ا ظم: املرتقه لبباجي   (2)

 .5/7ا ظم: املههم ( 3)

 .8/356، التاج وا كبيل 3/1133،  قد اجلمجاهم الثميرة 601ا ظم: الكايف الوه  بد الرب ص( 4)
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 :التوجيه والتعليل للقولين
البمج  كما سككككككككككككككبق همج ما يمججب الشككككككككككككككبهة، ويقمّجي التهمة، فِجمح  امم  شرم مث ميمجا 

 افموح و د ذلك اجلِمح و د حياب مستقمّب شبهة، ت زو املمجا إىل أ ه مه أ م اجلمح.
اب فشكككككككهابب اال رني  به ذلك اله ل )اجلِمح( شكككككككبهة قمجيّةا جتب هباالقسكككككككامة  رد أصكككككككح

 القمجل األّول، وأما شهابب المجاحد  به ذلك فهيها ض فا  به رأيهم.
وأما أصكككككككحاب القمجل الثاين فمأوا أّن شكككككككهابب المجاحد  به ذلك اجلِمح شكككككككبهة أيضكككككككا قمجية 
تمججب القسكامة؛ ألّن البمج  ال يشكمط فيه القر ، وإمنا ما يهيد الظّه األنبب، وشكهابب المجاحد 

 كافية يف ذلك.
همج وجمجب القسككككككامة وشككككككهابب المجاحد؛ ألّن  - به قمجا د امل هب- قول واألظهر من ال

 التدمية لمج ا حتهاق أهل امل هب، فشهابب المجاحد مثبها أو قميبة مرها، وال بم  رد هللا ت اىل.
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 .املبحث الثاين: احلدود
 : أحد عشر مطلباوحتته 
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 املطلب األول: لعن املسلم املع ن 
 .(1)الرمب وا و اب مه هللا، ومه اخلبق السّب والّد ا  : همجاللعن

يف جمجاز ل ه نري امل نيَّ مه أهككككل الكهم أو  -رمحهم هللا–وال رالف وني أهككككل ال بم  
، ك،ن يقمجل: ل رة هللا  به الكهار، أو ل رة هللا  به الظاملني، أو ل رة هللا  به الزهب، (2)امل اصي
 وحنمجهم.

 ل الكتاب والسرة:وأصل ه ا ا هاع بلي
  أمكككا الكتكككاب فقمجل هللا ت كككاىل:                           

             ( :161سمجرب البقمب اشية.) 

اصككبة واملسككتمجصككبة، ول ه املصككمّجريه، وأما السككرة، ف،حابيت كثريبا مشككهمجرب م موفة كب ه المج 
 وأتيت و ض ه ه األحابيت إن شا  هللا ت اىل يف الهصل التاس  مه ه ا البحت.

 : أ ّه ال ابمج جمممجع مه وق ت  بيهم الب رة مه مستحقٍّ هلا.ومن جهة املعىن
ا مب صكككككيٍة أو مأما لعن املع     اصكككككي، : فإما أن يكمجن كافمًا وإّما أن يكمجن مسكككككبًما متببّ سكككككً

فك،مكا الككافم فك هكب هكا كة مه أهكل ال بم إىل جمجاز ل ركه  ظمًا إىل احلكال، ومر كه  رمون جلهكالة 
 .(3)املآل

 
 
 

                                 
 .837ا ظم: الرهاية يف نميب احلديت واأل م، مابب: )ل ه(، ص ( 1)

 .  قل ا هاع  به ذلك.82 /1ا ظم: أحكام القم ن الوه ال ميب ( 2)

 /1وما و دها، اشباب الشم ية  80 /1، أحكام القم ن الوه ال ميب 268 /3لديه ا ظم: إحيا   بمجم ا( 3)
346. 

= 
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، ف هب ههمجر املسهألةوهو املقصهود من أما ل ه صككاحب امل صككية و يره مه املسككبمني، 
، وارتاره (3)راوبة  ، واحل(2)، والشكككككككككككاف ية  (1)أهل ال بم إىل أ ه ال جيمجز ل ره، وهمج قمجل و ض املالكية

 .-رمحهم هللا–(4)القمطيب
 وكان مه احلجة هلم يف ذلك:  

قال:  وكان مه أصككككككحاب الشككككككجمب أّن رسككككككمجل هللا   ه ًثوت وه الضككككككحان  -1
 .(5)متهق  بيه ((لمْعُي  مُلْؤِرِي كمقمْتِ ِ ))

قال  ال اصككككككي املنمه ي امج مب صككككككيته  ه اسككككككم املنمه، وقد )): -رمحه هللا–قال القمطيب 
 :(( ِ ِلمْعُي  مُلْؤِرِي كمقمْت))(6)((، وقد هنه  ه الب ه وهمج كثري. 

مه قال ملنمه:  )): -رمحه هللا–وأما وجه التشككككككككككككككبيه وني ل ه املنمه وقتبه، فقال القمطيب 
ل ره هللا، فقد تضكككككّمه قمجله ذلك إو ابه  ه رمحة هللا ت اىل اليت رحم هبا املسكككككبمني، وإرماجه مه 

أحكام الد يا واشرمب، ومه كان ك لك، فقد صكككككككار مبرزلة املهقمجب  ه املسكككككككبمني و د هبتهم يف 
أن كان ممججمجًبا فيهم؛ إذ ي يرته  مبا ا ته  وه املسككبممجن، وال ا ته مجا وه، ف،شككبه ذلك قتبه، و به 
ا  ه ا: فيكمجن إمث الال ه كإمث القاتل، نري أّن القاتل أبرل يف ا مث؛ أل ه أفقد املقتمجل حسكككككككككككككككا

                                 
 ، وتب ه  بيه أومج  بد هللا القمطيب يف تهسريه 81 /1 قل االتهاق  بيه اوه ال ميب يف أحكام القم ن ( 1)

 .268 /3همج قمجل أيب حامٍد الغزا ، ا ظم: إحيا   بمجم الديه ( 2)

 . وأطاال يف املس،لة تهصيال وتدليال.119 /1، ن ا  األلباب 346 /1كربى ا ظم: اشباب ال( 3)

. ورالف و ض ال بما  يف ذلك، ف،جازوا ل ه امل ني مه أهل امل اصي، وهمج قمجل 74 /5ا ظم: املههم ( 4)
، اشباب 92 /12 رد احلراوبة، وهمج قمجل الرمجوي والببقي  كما  قبه  ره اوه حجم ا ظم: فتخ الباري 

 . وي أقف  به  اٍّ لبحرهية يف املس،لة إىل اشن.389، األذكار الرمجوية 346 /1ربى الك

باب والب ه، )( 5) ، ومسبم يف 570 /10(، 6047أرمجه البشاري يف األبب، حب ما يرهه  ه السّ 
 . والبه  ملسبم. وم ىن أّن ل ه املنمه303 /2(، 299ا ميان، حب نب  حتممي قتل ا  سان  هسه...)

، شمح الرمجوي 314 /1، املههم 205 /1كقتبه أي يف أصل التحممي وإن كان القتل أنب . ا ظم: امل بم 
 .306 /2 به صحيخ مسبم 

 .74 /5املههم ( 6)
= 
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وم ىًن، والال ه أفقده م ىن، فإمثه أرّف مره، لكرهما قد اشككككككمكا يف مربق ا مث، فصككككككدق  بيه 
 .(1)((أ ه مثبه
كككان اتككه  بككد هللا،   أّن رجال كككان  به  هككد الريب   ه  مم وه اخلرككاب  -2

ك  رسككككككككككمجل هللا (2)وكان يبقَّب  محارًا ح  قد جبده يف  ، وكان الريب ، وكان ي ضككككككككككْ
، ف ِ وه يمجًما ف،ِمِم وه ِفج ب ِد، فقال رجلا مه القمجم: البهم الِ ْره، ما أكثم ما الشَّماب  ، يت 

 ((ال َتْ َعُنوُهذ  و هلل! را هِ ْ ُتذ إنَُّ  ُيِحبُّ  هلل ورسََولمُ )): يك ْنته وه! فقال الريب 
 .(3)أرمجه البشاري

ال ي  (محار)املبقَّب  وكككككك ه ل ه  وقد هنه الريب  )): -رمحه هللا–قال أومج ال باس القمطيب 
صهههههههههحيٌ  نصٌّ يف  ه ل ره، وهمج  كان يشككككككككككككمب اخلمم كثريًا، فب ره و ضككككككككككككهم، فرهاهم الريب 

 .(4)((الباب

ِ الريب  و ه أيب هميمب  -3 ْمو ه ، فمّرا مه يضكموه ويده،  قال: أيت  ْكماِن، ف،مم وضكِ وسكِ
م و ه  وثِكمجْ  م و ه  ورِكْ ب ه ، ومرَّا ِمْه ِيضكككككْ و ه ، فبما ا صكككككمِف قال رجلا: أْرزاه هللا! ومّرا ِمْه يضكككككْ

 .(5)أرمجه البشاري ((ال َتكوُنو  َهْوَن  لشَّْيعاِن َه مى أخيُكْم)): فقال رسمجل هللا 

أ بككت لككه  هنه  ه ل رككه، والثككاين: أّن الريب  واحلجككة فيككه مه وجمجه: األول: أن الريب 
ج ل الد ا   بيه مه إ ا ة  لت: أّن الريب األرمّجب، املقتضكككككككككككككية لبممحة والد ا  له ال  بيه، الثا

الشكككككككيران، وال يبيق مبسكككككككبٍم أن يكمجن ولياا لبشكككككككيران، أو  مْجًه  وبيس  به أريه املسكككككككبم. وهللا 
 أ بم.

                                 
 وما و دها. 314 /1املههم ( 1)

لزوري و ثمان ، وأ ه شمب يف  هده ف،مم وه  مم اهمج ال ي كان يبّقب محارًا، يقال: وقي إىل  هد  مم وه اخلراب  (2)
 .2/102، ا صاوة 1/526فجبداه. ا ظم: أسد الغاوة 

 .12/92(، 6780أرمجه البشاري يف األبب، حب ما يرهه  ه السباب والب ه، ) (3)

 .5/74املههم ( 4)

 .12/92(، 6781أرمجه البشاري يف األبب، حب ما يرهه  ه السباب والب ه، ) (5)
= 
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، ول ه الشككككككككككككككشا حسككككككككككككككبكككككانا      من جهههههة املعىن -4 : أّن ل ه اجلرس حتقيقا وحتككككك يما
 .(1)وت يريا 

 :املطلب الثاين: حد الزان، وفيه مثان مسائل
 املسألة األوىل: التغريب للزاين البكر

، وذلككك (2)يف وجمجب اجلبككد  به البكم يف الزه  -رمحهم هللا–ال رالف وني أهككل ال بم 
 ألّن هللا ت ككاىل أوجككب ذلككك يف كتككاوككه ال زيز، كمككا قككال  ّز وجككّل:               

             ( :2سمجرب الرمجر اشية). 
وارتبهمجا يف الرهي والتغميب  به الزاين البكم، أهمج حدد الزم له، أم همج راج  إىل اجتهاب 

 ا مام فإن شا  نمَّب، وإن شا  تمن؟
فكك هككب ههمجر أهككل ال بم إىل أّن التغميككب لببكم يف الزىن حككّد الزم، و به هكك ا مكك هككب 

 .-رمحهم هللا– (6)، وهمج ارتيار القمطيب(5)حلراوبة، وا(4)، والشاف ية(3)املالكية

                                 
 .75 /5املههم ( 1)

 .81 /5، املههم 160اع الوه املر ر ص ا ظم: ا ه( 2)

 .285 /2، جمجاهم ا كبيل 257 /2، شمح زروق  به المسالة 251 /3ا ظم: املقدماا املمهداا ( 3)

 وما و دها. 191 /4، مغ  احملتاج 355 /12، البيان لب مماين 18 /17ا ظم: احلاوي ( 4)

 .210 /3لموض املمو  ، ا152 /2، احملمر 390 /5ا ظم: الكايف الوه قدامة ( 5)

فقككالمجا: إن التغميككب ليس مه احلككد،  -رمحهم هللا–ومككا و ككدهككا. ورككالف احلرهيككة  81 /5ا ظم: املههم ( 6)
، 496 /5، ودائ  الصككرائ  255 /3وإمنا همج راج   إىل رأي ا مام. ا ظم: أحكام القم ن لبجصككاص 

 .166 /2البباب 
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 :ومن األدلة هلم على  لك
ُخُذو  َهن  ذ ُخُذو  )): قال: قال رسككككككككككككككمجل هللا  ما رواه  بابب وه الصككككككككككككككامت  -1

َهن  ذ  مْد َجَعَل  هلل لمُهيَّ سََََبيً اذ  ْلِبْكُة ِباْلِبْكِة َجْ ُد ِراَئن ذ َوَنْفُ  سَََََنن ذ َو لثي ُب 

 . (1)رواه مسبم ((ثي ِب َجْ ُد ِراَئن  َو لةَّْجُمبال

قاال: إّن رجال مه األ ماب  -رضككككككككككككككي هللا  رهما–ما رواه أومج هميمب وزيد وه رالد  -2
، فقال: اي رسككككمجل هللا! أ شككككدن حهلل إال قضككككيت   وكتاب هللا، أته رسككككمجل هللا 

، وائ ن  ، فقال فقال اخلصكككككككم اشرم، وهمج أفقه مره:   م، فاقض ويررا وكتاب هللا
، قال: إّن او  كان  سكككككككككككككيًها  به ه ا، فزىن حممأته، وإين ((ُ ْل)) : رسكككككككككككككمجل هللا 

ْا  أّن  به او  الّمجم، فافتِدْيت  مره مبائة شككككككككككككاب ووليدب، فسكككككككككككك،لت  أهل ال بم  أ ْررب 
ف،رربوين: أمنا  به او  جبد مائة وتغميب  ام، وأّن  به اممأب ه ا الّمجم، فقال 

ِضَييَّ َبْيَنُكَ ا ِبِكَتاِب  هللذ  ْلَوِليَدُة و ْلَغَنُم    )): ل هللا رسككككمج  ِس  ِبَيِدِه! لمأمْ  و لَّذي َنْف

ِنكم َجْ ُد ِراَئن ذ َوَتْغِةيُب َهامإذ و غُد يا أنيس! إىل  ْرَةأمِة  ذ ذ  مهِن              َردٌّذ َوَه مى  ْب

 .(2)متهق  بيه (( ْهَتَة مْت  ماْرُجْ َها

 .(3)صحيحان، ال مر ه يف صحتهما، فت نّي األر  هبما، ومبا يف م رامهافه ان حديثان 

 

 
 

                                 
 .189 /11 (،4390صحيخ مسبم، احلدوب، حب الزىن، )( 1)

، ومسككككككككككككككبم يف احلدوب، حب 167 /12(، 6827أرمجه البشاري يف احلدوب، حب اال ماف حلزه، )( 2)
 .204 /11(، 4410مه ا مف  به  هسه حلزه، )

وليس فيكككه قيكككاس يتحّمر  به  )): 1381 /3يف امل مج كككة  -رمحكككه هللا–قكككال القكككاضككككككككككككككي  بكككد المجهكككاب ( 3)
 .((التحقيق

= 
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 املسألة الثانية: تغريب املرأة والعبد وفيها فرعان:
 الفرع األول: تغريب املرأة

و ككد إ بككاا التغميككب يف حككّد البكم نري احملصككككككككككككككه، ارتبف القككائبمجن حلتغميككب يف وجمجب 
 التغميب والرهي  به املمأب  به قمجلني:

، وارتيار أيب ال باس (1): ال تغميب  به املمأب مربقا، وه ا م هب املالكيةالقول األول
 .-رمحهم هللا– (2)القمطيب

-رمحهم هللا– (4)، واحلراوبة(3): تغمَّب املمأب كالّمجل، وهمج م هب الشاف يةالقول الثاني
. 

مع حال تبار، : ارتالفهم يف  صيا الرصمجص حملصبحة اليت شهد هلا الشسبب الخالف 
ا املمأب مه  ممجم األمم حلتغميب، ومه ي يم ذلك قال:  فمه رأى جمجاز التشصككككيا هبا، رصككككّ

 .(5)إّن الّمجل واملمأب يف ذلك سمجا 
 : األدلة

 :أدلة أصحاب القول األول
لما َيِحلُّ ِلاْرَةأمة  ُتْؤِرُي باهلل َو ْلَيْوِم      )): قككال: قككال رسككككككككككككككمجل هللا   ه أيب هميمب  -1

 .(6)متهق  بيه ((آِخِة أْن ُتَساِ َة َرِسرَيةم يومإ ولمْي من  إلَّا َرَم يي َرْحَةمإ ه يها ْل

                                 
 .140، أقمب املسالك ص 252 /3، املقدماا املمهداا 246 /6الكربى ا ظم: املدو ة ( 1)

 وما و دها. 82 /5ا ظم: املههم ( 2)

 . 87 /10، روضة الرالبني 437 /6، المجسي  395 /5ا ظم: امله ب ( 3)

 .173 /10، ا  صاف 52 /10، الهموع 152 /2ا ظم: احملمر ( 4)

  .83 /5ا ظم: املههم  (5)

، ومسككككككبم يف 720 /2(، 1088ي يف تقصككككككري الصككككككالب، حب يف كم تقصككككككم الصككككككالب؟ )أرمجه البشار ( 6)
 .111 /9(، 3255احلج، حب سهم املمأب م  حممم إىل حج ونريه، )

= 
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: أّن املمأب ممرمج ة مه السكككككككككككهم وغري حممم، فإن قبرا وتغميبها فال ابمج وجه االسههههههههتدالل منه
حممم هلا  احلال مه أمميه: إما أْن تغمَّب وحِدها، وذلك يمجق  يف املرهي  ره، وإما أن يسككافم م ها

 .(1)أو زوج، ويف ذلك إ زال ال قمجوة  به ومي ، فت ّ ر سهمها
ب ِدا، وفيه من املعقول -2 ّدْا وج  : أّن  هي املمأب وتغميبها ي مّ ضككككككككككككككها ملا مه أجبه ح 

 .(2)ت ميضها لكشف  مجرهتا، و تضيي  حلاهلا

 :أدلة أصحاب القول الثاني
ُخُذو  َهن  ذ ُخُذو  )): قال: قال رسكككككككككككككمجل هللا  حديت  بابب وه الصكككككككككككككامت  -1

َهن  ذ  مْد َجَعَل  هلل لمُهيَّ سََََبيً اذ  ْلِبْكُة ِباْلِبْكِة َجْ ُد ِراَئن ذ َوَنْفُ  سَََََنن ذ َو لثي ُب 

 . (3)رواه مسبم ((بالثي ِب َجْ ُد ِراَئن  َو لةَّْجُم
يف قصككككة ال سككككيف أن رسككككمجل  -رضككككي هللا  رهما–ما رواه أومج هميمب وزيد وه رالد  -2

َََِييَّ َبْيَنُكَ ا ِبِكَتاِب  هللذ  ْلَوِليَدُة و ْلَغَنُم  ))قال:  هللا  ََِ  ِبَيِدِه! لمأمْ ضَ و لَّذي َنْفسَ

ِنكم َجْ ُد ِراَئن ذ َوَتْغِةيُب َهامإذ و غُد يا أنيس! إىل  ْرَةأمِة  ذ ذ  مهِن              َردٌّذ َوَه مى  ْب

 .(4)متهق  بيه (( ْهَتَة مْت  ماْرُجْ َها

ك وه يف  : أّن الريب ل منهوجه االسهههتدال  مَّم وي اّا رجال مه اممأب، فصككككّخ التمسككككّ
 .(5)إجياب الرهي  به كلٍّ مه المجل واملمأب

ا لبممأب كاجلبد والمجممن املعقول -3 ا لبّمجل كان حدا  .(6): أّن ما كان حدا

 
 :الترجيح

                                 
 .83 /5ا ظم: املههم ( 1)

 .83 /5، املههم 1011 /3ا ظم: القبس ( 2)

 سبق  مجيه يف املس،لة الساوقة.( 3)

 ة.سبق  مجيه يف املس،لة الساوق( 4)

 .356 /12ا ظم: البيان لب مماين ( 5)

 .324 /12املصدر الساوق، املغ  ( 6)
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يرظم إىل وجمجب  همج اجلم  وني القمجلني، وذلككك أبن -وال بم  رككد هللا ت ككاىل-الكك ي يظهم 
 متربّ ع حخلموج م ها وإرجا ها إىل أهبها، أو ال، فإن وجد فتغّمب وإال فال.

ال ي يظهم   أهنا إن  )): -رمحه هللا ت اىل–قال ال المة الشككككيخ حممد األمني الشككككرقيري 
ِد هلا حممما متربّ عا حلسكككككككهم م ها إىل حملّ  التغميب، م  كمجن حملّ  التغميب حملَّ م، ه و ج  مه ال   ْشكككككككِ

فيه فترة، م  تربّع اْلِمْحِمم امل كمجر حلمجمجع م ها إىل حمبّ ها و د ا تها  السككككككككككككككرة، فإهنا تغمَّب؛ ألن 
ال مل و ممجم أحابيت التغميب ال م ارض له يف ه ه احلالة امل كمجرب. وأما إن ي جتد حممما متربّ ً ا 

؛ أل ه ال ذ ب له، وال تك  ه  بَّف هي السككككككككككككككهم ودون حممم؛ لرهيه حلسككككككككككككككهم م ها، فال جي ْبِكم 
؛  ذلك، وقد قّدمرا ممارًا أن الرّا الّداّل  به الرهي يقدَّم  به الّداّل  به األمم  به األصككككككككككككككخّ 

، وه ا التهصكككككككيل ال ي اسكككككككتظهمهه ي   بم أحًدا درء املفاسهههههد مقدنٌم على جلب املصهههههارألن 
 .(1)((رد هللا ت اىلذهب إليه، ولكره همج الظاهم مه األبلة، وال بم  

 الفرع الثاين: يف تغريب العبد
ال بد ممبمجن كسائم األممجال، مصموفا إىل ردمة سيده، وحمبمجس  به إصالح حاله، فإذا 
ظهم مرككه زه، فككاجلبككد مت نيّ  اتهككاقككا، ويف الرهي رالف، والكك ي  بيككه اجلمهمجر أن ال بككد ال  هي 

 .-رمحهم هللا– (4)ارتيار القمطيب، و (3)، واحلراوبة(2) بيه، وهمج م هب املالكية
 واحلجة هلم يف ذلك أبلة مرها:

ٍَِدُكْم  مَتَبيََّي ِزَناَ ا )): قال: ت ت رسككمجل هللا   ه أيب هميمب   -1 إي  َزَنْت أمَرُن أم

لما ُيثة بْ                َحدَّذ َو ِ ْد ا  ْل َنْت  ْ َيْج َهاذ ثمَّ إْن َز لما ُيثة ْب َه مْي َحدَّذ َو ِ ْد ا  ْل   مْ َيْج

                                 
. ورجخ ال المة اوه قدامة احلرببي قمجل ا مام مالك يف املسكككك،لة، فا ظمه يف املغ  35 /4أضككككمجا  البيان ( 1)

12/ 324. 

 .293 /8، حاشية اخلمشي 89 /12، ال رريب 498ا ظم: التبقني ص ( 2)

 وما و دها. 175 /10، ا  صاف 52 /10، الهموع 331 /12غ  ا ظم: امل( 3)

فقالمجا ورهي ال بد  صف سرة. ا ظم:  -رمحهم هللا–وما و دها. ورالف الشاف ية  82 /5ا ظم: املههم ( 4)
 وما و دها. 193 /4وما و دها، مغ  احملتاج  356 /12، البيان لب مماين 37 /17احلاوي 

= 
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متهق  ((َه مْيَهاذ ثمَّ إْن َزَنِت  لثالثنم  مَتَبيََّي ِزَناَ ا  ْ َيِبْعهاذ ولمْو ِبَحْبلإ ِرْي شَََََْعةإ         
 .(1) بيه

ي ي كم  هيها، واملقام مقام ويان، وال جيمجز أترري البيان  : أّن الريب وجه االستدالل منه
 .(2) ه وقت احلاجة

ملالكه، مير ه مه مراف ه يف مدب تغميبه، وال : أّن تغميب املمبمجن  قمجوة من املعقول -2
يراسب ذلك تصمُّف الشمع، فال ي اقب نري اجلاين، أال تمى أّن ال بد ال جيب  بيه 

 .(3)احلّج وال اجلم ة، وال اجلهاب؛ حلقّ  السيد، فب،ْن ال يغمَّب أوىل

 املسألة الثالثة: املسافة الض يغر ب إليها الزاين البكر

 حلتغميب يف قدر املسافة اليت يغمَّب إليها الزاين البكم،  به  ال ة أقمجال: ارتبف القائبمجن
: أّن ذلك نري حمدوب، ول يمج  تقديمه إىل احلاكم مربقا، وه ا وجه  رد القول األول

 .-رمحهم هللا– (6)، ورّجحه القمطيب(5)، واحلراوبة(4)الشاف ية
وريرب مه املديرة، ومه مصككككككككككككككم إىل  (7): أّن التغميب يكمجن إىل مثل فدنالقول الثاني 

 .-رمحهم هللا– (9)، وهمج م هب املالكية(8)أسمجان

                                 
، 204 /12(، 6839دوب، حب ال يثمب  به االمكككة إذا ز كككت وال ترهه، )أرمجكككه البشكككاري يف احلككك( 1)

 .209 /11(، 4420ومسبم يف احلدوب، حب رجم اليهمجب أهل ال مة يف الزىن، )

 .252 /3، املقدماا املمهداا 83 /5ا ظم: املههم ( 2)

 .83 /5املههم ( 3)

 .88 /10ا ظم: روضة الرالبني ( 4)

 .324 /12ا ظم: املغ  ( 5)

 .82 /5ا ظم: املههم ( 6)

 .238 /4فدن: حلتحميك، قمية ححلجاز، ويرها ووني املديرة يمجمان، وقيل:  ال ة. ا ظم: م جم الببدان ( 7)

أسمجان: وضم اهلمزب، وقيل: سمجان ودون مهز، مديرة كبريب وكمجرب يف  رم ص يد مصم، وأول والب الرمجوة ( 8)
 .191 /1 به الريل. ا ظم: م جم الببدان 

. وهك ا أطبق 4/240، الشكككككككككككمح الصكككككككككككغري1145 /3،  قد اجلمجاهم الثميرة 1380 /3ا ظم: امل مج ة ( 9)
= 
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– (2)، واحلراوبة(1): أن التغميب إىل مسككككككافة قصككككككم، وهمج م هب الشككككككاف يةالقول الثالث
 .-رمحهم هللا

 : والترجيح ف مع التعليل لألقوالسبب الخال
ديد املسافة أمم مسكمجا  ره يف إىل أّن حت -وهللا أ بم–يمج  سبب اخلالف يف املس،لة 

 الشمع، ول ا اضرمب يف تقديمها ال بما .
، قّدر ورحمج ف بهم، كما ف ل املالكية، وذلك أ ه روي  ه فمه را ه ف ل السككككككككككككبف  

 أهنما  هيا مه املديرة إىل فدن، و ه  بي وه أيب طالب  أيب وكم و  مم وه اخلراب 
 . (3)أ ه  هه مه البصمب إىل الكمجفة

مه را ه يف ذلك م ىن السهم، قدَّر مبقدار ما تقصم فيه الصالب؛ ألّن الغموة ال تتحّقق و  
 .(4)إال يف سهم، والسهم امل موف يف الشمع ما يكمجن إىل مسافة قصم، وما بوهنا يف حكم احلضم

ومه  ظم إىل أّن التحديد حيتاج إىل شككككككككككمع جديد، ي حيّد يف ذلك حداا م يّكًرا، ول أرج   
؛ ألّن التقديم إذا كان مسكككككككككككككككمجه  ره فاألوىل أن ف ل عندي وهو األظهريم إىل احلاكم، التقد

احلاكم همج ال ي حيسم الرزاع يف الباب، فإن رأى الرهي إىل مكان أي مكان: فهمج حمّل التغميب، 
وقد حتصكككككل الغموة فيما بون مسكككككافة قصكككككم كما ال اهه، وذلك إبو اب املغمَّب  ه إلهه وأحبّته، 

                                 
–م ظم األصككككككحاب، وقيَّد الرهماوي مبسككككككافة قصككككككم، و به ه ا فهمج ممجافق مل هب الشككككككاف ية واحلراوبة 

التحككديككد يف ، واألظهم  رككدي أن ال حتككديككد  رككد املككالكيككة؛ ألّن التمثيككل املكك كمجر ال يهيككد -رمحهم هللا
 .337 /2 ظمي، و ّا امل مج ة واجلمجاهم ظاهمه ك لك. ا ظم: الهمجاكه الدواين 

 .192 /4، مغ  احملتاج 88 /10، روضة الرالبني 395 /5ا ظم: امله ب ( 1)

 .121 /5، مرتهه ا راباا 51 /10، الهموع 324 /12ا ظم: املغ  ( 2)

. وأما أ م  بي فقد وني حمقق 222 /8وب، حب  هي البكم ا ظم ه ه اشًثر يف السككره الكربى يف احلد( 3)
هتك يكب السككككككككككككككره الكبري لبك هيب أن الك هيب ضككككككككككككككبكب  بيكه ألن فيكه ا قركا كا. هتك يكب السككككككككككككككره الكبري 

يف املمجط،، يف احلدوب، حب مه ا مف  به  هسككككككه حلزىن،  .وأ م أيب وكم 3356 /7(، 13282)
(1589 ،)2/ 336. 

 .324 /12ا ظم: املغ  ( 4)
= 
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نري  ئه يف مكان ي  لهه مه قبل، وألّن املسكككككككككككككككافة اليت  هه إليها مه ذكم مه اخلبها  ووقا
 متساوية كما ال اهه.

حمدوبا، وإمنا همج حبسككككب ما  احلاصككككل: أ ه ليس يف ذلك حدد  )): -رمحه هللا–قال القمطيب 
 .(1)((يماه ا مام، فيشتبف حبسب ارتالف أحمجال األششاص  به حسب ما يماه أربع

 ول ّل ه ا القدر كاٍف يف ه ه املس،لة وال بم  رد هللا ت اىل.
 املسألة الرابعة: اشرتاط العدد يف اإلقرار ابلزان

ا قمار مه احلجج الشم ية، وال الماا القضائية، اليت حيكم هبا يف الرزا اا، وتهصل هبا 
  هسه. اخلصمجماا؛ وذلك ألّن ال اقل ال جيّم  به  هسه املضمّب، وال يّتهم  به

فإذا أقّم ا  سكككان  به  هسكككه وكان جائز التصكككمف، سكككبيما يف  قبه، بّل  به  بمجا املِقّم 
 وه يف  رقه، ولزومه يف ذمَّته، وسمجا  يف ذلك ا قمار حألممجال، أم ححلدوب واجلراايا.

، فإذا أقّم إ سان  به  هسه حلزه ممب، هل يقبل إقماره، ويبزمه احلّد )المجم إن كان حمصرا
أو اجلبد والتغميب إن كان نري حمصه(، أو ال وّد مه تكمار ا قمار، حىت يكمجن أرو  ممّاا  به 

  دب الشهمجب؟
 يف ذلك  به قمجلني: -رمحهم هللا–ارتبف ال بما  

، (2): يثبكككت ا قمار حلزه ممّب واحكككدب، ويبزمكككه احلكككّد، وهمج مككك هكككب املكككالكيكككةولاألالقول 
 .-رمحهم هللا– (4)، ورّجحه القمطيب(3)والشاف ية

                                 
 .82 /5املههم ( 1)

 .338 /2، الهمجاكه الدواين 372، القمجا ني الهقهية ص 254 /3ا ظم: املقدماا املمهداا ( 2)

 .123 /9وما و دها،  الرجم المجهاج  150 /11، ال زيز 335 /7ا ظم: األم ( 3)

 .90 /5ا ظم: املههم ( 4)
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رمحهم –(2)، واحلراوبة(1): ال وّد مه تكمار أرو  مماا، وهمج م هب احلرهيةالقول الثاني 
 وزاب احلرهية يف أرو ة جمالس. -هللا

: ارتالف األحابيت المجاربب يف ا قمار حلزه، وارتالفهم يف السكككككككككككبب مه سببببب الخالف
 التكمار فيما وق  فيه ا قمار.

 :األدلة
 : صحاب القول األولأدلة أ

يف قصككككة ال سككككيف أن رسككككمجل  -رضككككي هللا  رهما–ما رواه أومج هميمب وزيد وه رالد  -1
َََِييَّ َبْيَنُكَ ا ِبِكَتاِب  هللذ  ْلَوِليَدُة و ْلَغَنُم  ))قال:  هللا  ََِ  ِبَيِدِه! لمأمْ ضَ و لَّذي َنْفسَ

ِنكم َجْ ُد ِراَئن ذ َوَتْغِةيُب َهامإذ و غ         ُد يا أنيس! إىل  ْرَةأمِة  ذ ذ  مهِن    َردٌّذ َوَه مى  ْب

 .(3)متهق  بيه (( ْهَتَة مْت  ماْرُجْ َها
قال: جا ا الغامدية فقالت: اي رسكككككككككككمجل هللا! إين قد   (4) ه وميدب األسكككككككككككبمي -2

ِم تمبُّين؟ ل بَّك  ر  ْمين، وإ ه رّبها، فبما كان الغد قالت: اي رسكككككككمجل هللا! ل  ز يت فرهّ 
ٍَتَّى    ))، فمجهللا! إين حلببه، قال: (5)ِا ما زًاتميد أن تمبَّين كما رِببْ  إرَّا لماذ  اْيَ ِب  

ْمِقٍة، قالْت: ه ا قد ولْدت ه. قال: ((َتِ ِدي  يّب يف ر   ْيَ ِب  ))، فبّما ولدْا أتْته حلصككككككككككككككّ

ِمب  ر ْبٍز، فقالْت: ه ا اي  يبَّ ((ٍَتَّى َتْفِعِ ي  يّب يف يده ك سككككككككْ ، فبّما فِرِمْته أتْته حلصككككككككّ

                                 
 .162 /2البباب لبميداين ، 545 /3، تبيني احلقائق 390ا ظم: الرتف يف الهتاوى ص ( 1)

 .223 /4، ا قراع 154 /2، احملمر 354 /12، املغ  26 /9ا ظم: ا فصاح ( 2)

 سبق  مجيه يف املس،لة األوىل مه ه ا املربب.( 3)

حلغميم، وأقام مبمجض ه  همج وميدب وه احلصيب وه  بد هللا وه احلار  وه األ مج األسبمي. أسبم حني مّم الريب ( 4)
مه ودر. وسكه البصمب ملا فتحْت. نزا  ضْت ودرا وأحدا، مث قدم و د ذلك. وقيل: أسبم و د مرصمف الريب حىت م

مائة حديت وأرو ة وستمجن حديثا. ونزا رماسان يف  سّت  شمب نزوب. روي له  ه رسمجل هللا  م  رسمجل هللا 
وه م اوية، سرة ا رتني أو ال  وستني. ا ظم: ، مث حتمّجل إىل ممو فسكرها إىل أْن ماا يف رالفة يزيد  هد  ثمان 

 .1/418، ا صاوة 1/141هت يب األتا  والبغاا 

 .5/521، ا صاوة 4/232همج ما ز وه مالك األسبمي. م دوب يف املد يني. ا ظم: أسد الغاوة ( 5)
= 
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 قْد ِفِرْمت ه، وقْد أكل الرّ ام، فِدِفِ  إىل رج ٍل مه املسككبمني، مث أِمِم هبا فح ه ِم هلا هللا
حِبِجٍم فممه رأسككككككككككككها،  (1)إىل صككككككككككككدرها، وأمم الّراس فمهمجها، فيك ْقب ل رالد وه المجليد

ِخ الّدم  به وجه رالد، فسككككبَّها، فسككككم   يبُّ هللا سككككبَّه إاّيها، فقال:  ا َرْهً ا ي))فترضككككَّ

ٍُِب َرْكسإ لُغِفَة ل  رواه  ((خاِلُدذ  مَو لَِّذي َنْفِس  ِبَيِدِه! لمقمْد َتاَبْت َتْوَبًن لمْو َتاَبَها َصا
 .(2)مسبم

وهي حببه مه  : أّن اممأب مه جهيرة أتت  يّب هللا  ه  ممان وه حصككككككككككككككني  -3
، فد ا   ا ف،ق ْمه  ِ ِبيَّ ْبت  ِحدا ولّيها، فقال:  يب هللا الزىن، فقالْت: اي  يبَّ هللا! أصكككككككِ

ََََعْت  اْئِتِن  ِبَها )) ََِْي إليهاذ  هي  َوض كَّْت  ، فه ل، ف،مم هبا  يب هللا ((أٍس فشككككككك 
ِْت، مث صكككككّبه  بيها، فقال له  مم: تصكككككبّ ي  بيها اي (3) بيها  ياهبا ، مث أمم هبا فم ه 

ََ )):  يب هللا وقد ز ت؟! فقال  ِسَ َََ َسْبِعَ  ِرْي أمْ ِل  لمقمْد َتاَبْت َتْوَبًن لمْو ُ  ْت َبْيَي 

ََِها هلل َتَعالمى؟  ََََل ِرْي أْن جاَدْت بنفس َََِعْتُهْمذ َوَ ْل َوَجْدَت أْ ض رواه  (( ْلَ ِديَنِن لمَوس
 . (4)مسبم

                                 
كان أحد أشماف قميش يف   همج أومج سبيمان رالد وه المجليد وه املغريب وه  بد هللا القمشي، املشزومي، سيف هللا.( 1)

اجلاهبية. أسبم سرة سب  و د ريرب، وقيل: قببها. شهد نزوب منتة م  زيد وه حار ة، فبما استشهد األمري الثالت أر  
ًرا والرائف يف هدم ال ّزى. روي له  ه رسمجل هللا  رِكيكْ  الماية فاحناز الراس. وشهد فتخ مكة، ف،وبه فيها. كما شهد ح 

إىل قتال أهل الّمّبب، ف،وبه فيهم وال   ظيما، مث واّله حمب فارس والموم، ف، ّم  . وأرسبه أومج وكم مثا ية  شم حديثا
. تمجيف حبما  به الشام، فبم يزل  بيها حىت  زله  مم   فيهم أت ريًا شديًدا، وفتخ بمشق. واستشبهه أومج وكم 

، 1/174. ا ظم: هت يب األتا  والبغاا سرة إحدى و شميه، وقربه  به ميل مه محا. وقيل: ماا حملديرة
 .2/215ا صاوة 

. وه ا ارتصككككار 201 /11(، 4407صككككحيخ مسككككبم، احلدوب، حب مه ا مف  به  هسككككه حلزىن، )( 2)
  به ممجض  احلاجة، وإال فهي المواية  هسها قصة ما ز، وأتيت إن شا  هللا يف أبلة القمجل الثاين.

ال تركشف. ا ظم: الرهاية يف نميب احلديت واأل م مابب )شكك( ص أي ه ت  بيها  ياهبا ولهت لئ( 3)
489. 

 .202 /11(، 4408املمجض  الساوق، )( 4)
= 
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أر  هنال  إبقماراهتم، وي يكمّ رها  بيهم، فدّل  : أّن الريب واحلجة يف هذه األحاديث
 ب. به أّن ا قمار ال يشمط فيه ال د

: أبّن اال ماف له  املصكككككككككككككككدر يق   به المجاحدب واألكثم، فيكمجن حديت ما ز ونوقش
 مًا ملا وق  يف تبك الّمواايا  .    (1)مهسّ 

؛ فإّن الّمواايا كما -رمحه هللا–وه ا نميب جداا، فكيف صككككككككدر ه ا مه مثل اوه قدامة 
ا أهنا ممّب واحدب، فال أرى وجًها تمى ليس يف واحٍد مرها مصككدر، وإمنا كّبها أف ال، واألصككل فيه

فإهنا قالت: تميد  -رضي هللا  رها–هل ه املراقشة، وأصمح شي  يف ه ه المواايا قصة الغامدية 
إقامة احلّد  بيها إىل حني وضكككككككك ها  أْن تمّبين كما رِبْبِا ما زا، فمجهللا إين حلببه، ف،ّرم الريب 

 .(2)قماروفرام ولدها، مث رهها، وي يكمّ ر مرها ا 

ِد، فيجب إقامتهمن املعقول -4  .(3): أّن سبب وجمجب احلد همج ا قمار وقد و ج 

 :أدلة أصحاب القول الثاني
وهمج يف املسككككككككجد،  قال: أته رجل مه املسككككككككبمني رسككككككككمجل هللا   ه أيب هميمب  -1

، ف، مض  ره، فترحَّه  ره، فترحَّه تبقا   فراباه، فقال: اي رسككككككككككككككمجل هللا! إين ز يت 
، ف، مض  ره، حىت  ىّن ذلك  بيه أرو  وجهه، فقا ل له: اي رسككككككككككككمجل هللا! إين ز ِكْيت 

أمِبكم ))ممّاا، فبما شكككككككككككهد  به  هسكككككككككككه أرو  شكككككككككككهاباا، ب اه رسكككككككككككمجل هللا فقال: 

َََْنَت؟ ))، قال: ال. قال: ((ُجُنونٌُ؟ ٍْصَ : ، قال:   م. فقال رسكككككككككككككمجل هللا (( مَهْل أ
 .(4)متهق  بيه (( ْيَ ُبو  ِبِ   ماْرُجُ وُه))

                                 
 .355 /12ا ظم: املغ  ( 1)

 .153 /12ا ظم فتخ الباري ( 2)

 .593 /5هت يب املسالك ( 3)

، ومسبم يف احلدوب، 147 /12(، 6815أرمجه البشاري يف احلدوب، حب ال يمجم افرمجن وافرمج ة، )( 4)
 .193 /11(، 4396حب مه ا مف  به  هسه حلزىن، )

= 
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حىت أقّم أرو  مماا، فبما شككهد  أ مض  ه ما ز  : أّن الريب وجه االسههتدالل منه
ِم، ولمج وجب احلدُّ مبمٍّب ي يك ْ م ْض  ره رسككككمجل هللا   به  هسككككه أرو  مماا أمم وه الريب  ؛ فم ج 
 .(1)أل ه ال جيمجز تمن  حدٍّ وجب هلل ت اىل

، ويت،يد ذلك ومواية (2)ه شكككككككككككّك يف  قبهإمنا أ مض  ه ما ز لكمج  : أبّن الريب ونوقش
 رٌيصَََِ  م ٌلجُ ذ َر   ِبى  لنَّإلم ِ بِ   َءِج َ ٍِ ك الِ رَ  َيْب َزاِهرَ  ُتيْ أمَر))قال:   (3)جاوم وه تمب

َََأْه َََذ  م ٌءَدِر ِ ْي مَه َسْيذ لمُلض ََِْفى َن مَه َدِهش ألجل أْن  . أو أ ه رّبه الريب (4)(( ت ةََّر َمَبأْر ِ س
، (6)، أو أّن ه ا كان يف أّول ا سكككككككالم؛ جلهالة الراس مبا  بيهم(5) هسكككككككه، ويتمجب إىل هللا يسكككككككم

 وكّل ه ه الت،ويالا تشهد هلا الّمواايا األرمى.
، قككال: جككا  مككا ز وه مككالككك إىل الريب  -رضككككككككككككككي هللا  رهمككا– ه اوه  بككاس  -2

شَََََِهْدَت َه مى  ))قال: فا مف حلزه ممّتني، فرِمِبه، مث جا  فا مف حلزه ممّتني، ف

 .(7)رواه أومج باوب ((َنْفِسكم أْرَبَم َرةَّ ت ذ  ْيَ ُبو  ِبِ   ماْرُجُ وُه

                                 
 .513 /5، ودائ  الصرائ  355 /12ا ظم: املغ  ( 1)

 .594 /5، هت يب املسالك 254 /3ا ظم: املقدماا املمهداا ( 2)

ومج  بد هللا، حبيف و  همج جاوم وه تمب وه جرابب وه جردب وه حجري ال اممي، مث الّسمجائي. أومج رالد، وقيل: أ( 3)
مائة  زهمب. وأمه رالدب ورت أيب وقاص، أرت س د وه أيب وقاص. همج وأومجه صحاوّيان. روي له  ه رسمجل هللا 

حديت وستة وأرو مجن حديثا. سكه الكمجفة، وتمجيف يف أايم وشم  بيها، وصّبه  بيه  ممو وه حميت املشزومي، وقيل: 
 .1/149، هت يب األتا  والبغاا 1/304م: أسد الغاوة ماا سرة ست وستني أايم املشتار. ا ظ

 .195 /11(، 4399أرمجه مسبم يف احلدوب، حب مه ا مف  به  هسه حلزىن، )( 4)

 .91 /5ا ظم: املههم ( 5)

 . 340 /7ا ظم: األم ( 6)

. وهمج يف مسكككككككككككككبم  ه اوه 376 /4(، 4426سكككككككككككككره أيب بواب، احلدوب، حب رجم ما ز وه مالك، )( 7)
اس ورهس ا سككككككككراب ولهظه نري ه ا. يرظم صككككككككحيخ مسككككككككبم، احلدوب، حب مه ا مف  به  هسككككككككه  ب

 .196 /11(، 4402حلزىن، )
= 
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 ّبل الّمجم إبقماره  به  هسكككككككككككككه أرو  ممّاا، فدّل  به أّن ذلك  : أن الريب واحلجة فيه
 .(1)همج ال بة املمججبة

ة يرقر  وككه ا قمار ويرككاقش: أبّن ا هصكككككككككككككككالككه  ه جمبس احلكم كمككا همج ظككاهم هكك ه الموايكك
، فمجقمج ه يف جمبسككككككككككككككني (2)األول، فال يكمجن ما حد  و ده مكمّ ال له إال  به م هب احلراوبة

 يبرل قمجل األحراف يف اشماط أرو ة جمالس، فال يكمجن هلم يف احلديت متمّسك. وهللا أ بم.

ت وزايبب ال دب، فك ا ا قمار، ت ظمن املعقول -3 يما : أّن الشككككككهابب  به الزه ارتصككككككّ
 .(3)ألمم الزىن، وحتقيقا لبسم

وأما قياسهم ا قمار  به الشهابب،  ))فقال:  -رمحه هللا–أومج ال باس القمطيب  هذا وانقش
إقمار الهاسكككككككق وال بد  به  هسكككككككه  بب، وذلك: أنّ فبيس وصكككككككحيخ؛ لبهمق ويرهما مه وجمجه مت دّ 

ح هاع إال مه شككّ  فقال:  ب واحدبمقبمجل، خبالف شككهابهتما، ويكهي مره يف سككائم احلقمجق ممّ 
تني كالشككككككككككككككهابب وه، ولمج كان ا قمار كالشككككككككككككككهابب مربًقا ا قمار  به القتل ال يكمجن إال ممّ  إنّ 

أو  تْ حِ مِ ل إقمار املمأب  به  هسككككككها أبهنا جِ ب  الشككككككهابب ملا ق  كالشككككككمط فيه ال دب مربًقا، ولمج كان  
 .(4)((كهم حخلرب والقياس، وهللا املمجفق؛ ألهنا ال تقبل شهابهتا يف ذلك، فبرل متسّ تْ قِ تكِ أ ْ 

 :الترجيح
همج القمجل األول، أ ككه ال يشككككككككككككككمط تكمار ا قمار  -وال بم  رككد هللا ت ككاىل–والكك ي يمّجخ 

 حلزه، لتضككككككافم المواايا الكثريب الصككككككحيحة  به ذلك، وما ذكمه املشالهمجن يف قصككككككة ما ز 
 حيتمل وجمجها مه الت،ويل سبق ذكم و ضها.

                                 
 .355 /12ا ظم: املغ  ( 1)

 أبن احلد يثبت ح قمار يف جمبس أو جمالس أرو  مماا. 223 /4صمح احلجاوي يف ا قراع ( 2)

 .545 /3ا ظم: تبيني احلقائق ( 3)

 .340 /7، ويرظم: األم 91 /5املههم ( 4)
= 
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إبسككككككككككككككرابه  ه أيب  (1)ه ا القمجل احلكم ال  ِمم يُّ، فقد روى ا مام مالك يف ممجطئهوينيّ د 
ََامذ  م ٌلأتاه رُج ه ة بي  خلعاب  أنَّ)): (2)واقد البيثي ً اذ ُجَر ِ ِتأمَةرم  ْر َدَج  َوأنَّ ُ لم َةكمَذو و بالشَ

  َةكمَذاذ  مَهلمْوٍَ وٌةسْ ِن ا َدْنهي يلكذ  أتا ا وِها َهُلأمسْ َي ِ ِتأمَةإىل  ْر  بي  خلعاب أبا و  د  ل يث  ث ه ُةَع َب

لَّ لم  بَ  هَ ُي مقُِّن َلعَ ذ وَجِ لِ ْوبقم ُذخَ ْؤا ال ُتهَ ا أنَّ َ َةَبا لع ة بي  خلعابذ وأخْ هَ ُجْوَز اَلي  م ِذا   يلك   اَها أشَََ

 .((َ ْتبها ه ة  ُةِج َةَرأمذ  م ِ،َةِت َّْت ه ى  الْهِزَعذ وَتْنَت ْت أْنذ  أَبَعِزْنَتِل
وي ي ْ ِكْم يف اال ماف تكمارا وتمبابا، وه ا بليل واضكككككككخا  به اسكككككككتقمار احلكم  به ذلك، 

أّن ما كان يف أمم ما ز  -رمحه هللا–وينيّ د الت،ويل ال ي جرخ إليه ا مام أومج  بد هللا الشكككككككاف ي 
  وهللا ت اىل أ بم حلصمجاب.(3)كان يف أول ا سالم . 

 املعرت  على نفسه ابلزىن إ ا رجع عن إقراره املسألة اخلامسة: حكم
إذا أقّم ا  سان  به  هسه حلزىن، وهمج جائز التصّمف، وقبل إقامة احلّد أو يف أ را  إقامته 
رج   ه إقماره، فإما أن يمج  إىل شبهة: ك،ن يقمجل: وطئت زوجيت حيضا، وظررته زه، وإما إىل 

 يره ه رجمج ه أو ال؟ نري شبهة: ك،ن يقمجل: ك وت يف إقماري، فهل

                                 
 .334 /2(، 1584يف احلدوب، حب ما جا  يف المجم، )( 1)

أومج واقد البيثي: صحايب جبيل، تتبف يف اته، قيل: احلار  وه مالك، وقيل اوه  مجف، وقيل:  مجف ( 2)
، إس اب 370 /7وه مالك، مه و  أسد. ماا سرة:  ال  وستني وله سب مجن سرة. ا ظم: ا صاوة 

 وما و دها. 418املبرّ، ومجال املمجط، ص 

. وقد ذكما ه ا وني األبلة 18 /4، أضمجا  البيان 124 /7. وا ظم:  يل األوطار 340 /7ا ظم: األم ( 3)
مهابه: أن مه شكككككككككككككككّك يف  قبه والتبس أممه طبب مره ا قمار أرو ا وإال فإقماره ممب واحدب كافية. وهمج 

 ما ذكم يسكككككمه حل مجارض وال أظّه أحدا االف يف ذلك، ول لمج ي  ردي رجمجع إىل القمجل األول؛ فإنّ 
 يتبنّي أممه إال أبكثم مه أرو  مماا لزم ذلك وال بم  رد هللا ت اىل.
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 يف ذلك  به أقمجال أشهمها قمجالن: -رمحهم هللا–ارتبف ال بما  
: أ ه إن رج  إىل شبهة، قبل رجمج ه، وإن ي يمج  إىل شبهة ي يسق ، وهمج القول األول
 .-رمحهم هللا– (2)، ورّجحه القمطيب(1)قمجل  رد املالكية

، واملالكية يف (3)م هب احلرهية : أّن رجمج ه مسككككككككككككككق  لبحّد مربقا، وهمجالقول الثاني 
 .-رمحهم هللا– (6)، واحلراوبة(5)، والشاف ية(4)املشهمجر

 : األدلة
 :أدلة أصحاب القول األول

قال:  يف قصككككككككككككككة ما ز وه مالك  -رضككككككككككككككي هللا  رهما– ه جاوم وه  بد هللا  -1
را: ك ْرت  فيمه رجم الّمجل، إه ملا رمجرا وه فمهراه، فمججد مسَّ احلجارب صكككككككككمل و))

؛ فإّن قمجمي قتبمجين ونمَّوين مه  هسككي، وأرربوين أّن اي قمجم! رّبوين إىل رسككمجل هللا 
 نري قاتبي، فبم  ِكْرزْع  ره حىت قتبراه، فبما رج را إىل رسككككككمجل هللا  رسككككككمجل هللا 

مره، ف،ما  ، ليسككككتثبِت رسككككمجل هللا (( مَه َّا َتَةْكُتُ وُه َوِجْئُتُ وِن  ِبِ ))وأرربهه قال: 
 .(7)أرمجه أومج باوب ((من حدٍّ فالل

                                 
 .572وما و دها، الكايف الوه  بد الرب ص  222 /2، التهمي  248 /14ا ظم: الرمجابر والزايباا ( 1)

 .93 /5ا ظم: املههم ( 2)

 .13 /6، رب احملتار 202 /6، البراية 530 /5الصرائ   ا ظم: ودائ ( 3)

، الشكككككككككمح الصكككككككككغري 342 /2، الهمجاكه الدواين 572، الكايف الوه  بد الرب ص 336 /2ا ظم: املمجط، ( 4)
4/ 237. 

 .195 /4، مغ  احملتاج 123 /9، الرجم المجهاج 374 /12ا ظم: البيان لب مماين ( 5)

. ورككالف 312 /3، الموض املمو  208 /26، الشككككككككككككككمح الكبري 397 /5ا ظم: الكككايف الوه قككدامككة ( 6)
 .224 /4احلجاوي هنال  فجزم أب ه إذا رج  ي يسق  احلد! ا قراع 

، وجمجب إسرابه الشيخ األلباين 375 /4(، 4420سره أيب باوب، احلدوب، حب رجم ما ز وه مالك، )( 7)
 .354 /7يف ا روا  

= 
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ونيَّ املقصكككككككمجب مه قمجل  -رضكككككككي هللا  رهما–: أّن جاوم وه  بد هللا وجه االسهههههتدالل منه
ومكه وإرجا ه، وهمج االستثباا مره، وأّن رجمج ه ليس مسق رًا لبحّد مربقا، فدّل  به  الريب 

 .(1)أّن املق مَّ لمج رج  إىل شبهة قبل وإال فال

أّن ا قمار م ىن جيككب  بيككه وثبمجتككه حككد الزىن، فبم يسككككككككككككككق  إبككك اوككه  :من املعقول -2
 .(2)كالشهابب

: أبّن ه ا قياس م  الهارق، فا قمار مه جهته، والشكككهابب مه نريه، فكان إقماره يبرل ويناقش
 ومجمج ه؛ ألن اجلهة مّتحدب، خبالف الشهابب، فإك اوه هلا ال يقبل؛ ألهنا مه نري جهته.

 :ل الثانيأدلة أصحاب القو
أ ه ملا وجد مسَّ  يف قصكككككككككككككككة رجم ما ز وه مالك   (3)ما رواه   يم وه هزال -1

َ  َّا َتَةْكُتُ وُهذ لمَع َُّ  َيُتوُب  مَيُتوُب ))قال:  احلجارب جزع، فشمج يشككتدُّ، أّن الريب 

 .(4)رواه أومج باوب (( هلل َه مْيِ 

مكمجه، بّل  به أّن المجمجع يهيد صككاحبه ملا متىن أْن لمج ت : أّن الريب وجه االسههتدالل منه
 يف احلّد، ولمج ي يكه مهيدا، ملا كان لمكه م ىن.

صْ نَُّك))قال:   ه وميدب  -2 سول  هلل   اَبَحا أ  ْولم ك اِلَر َيْب َزاِهَرَو نميَِّداِرَغ ْل دَّث أنََّحَتَن ر

ا   َ ُهَ َجا َر َ اذ وإنَّ َ ُهْبُ ْعَي ْما لم َ ِه ِ َةِت ْه َدعْ ا َبعَ ِجْةَي ْملم ْواذ أو  ال: لم  َ ِه ِ َةِت ْه َدعْ ا َبعَ َجَر

 .(5)رواه أومج باوب ((ِنَع ِب لةَّ َدْعَب

                                 
 .93 /5ا ظم: املههم ( 1)

 .153 /9ملرتقه لبباجي ا( 2)

همج   يم وه هزال األسبمي، مه و  مالك وه أقصه، ومالك أرمج أسبم، ويقال هلم: أسبميمجن ومالكيمجن. سكه ( 3)
 .364، ا صاوة 4/573املديرة. تتبف يف صحبته. وصمّجب أومج  مم أّن الصحبة ألويه وليسْت له. ا ظم: أسد الغاوة 

. وحسكككككككه إسكككككككرابه الشكككككككيخ 374 /4(، 4419جم ما ز وه مالك، )سكككككككره أيب باوب، احلدوب، حب ر ( 4)
 .358 /7األلباين يف ا روا  

. وض هه الشيخ األلباين يف ض يف أيب باوب 379 /4(، 4433سره أيب باوب، يف املمجض  الساوق، )( 5)
 .27 /8، ويرظم إروا  الغبيل 364ص 

= 
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إمنا حدَّمها ألهنما  بتا  به إقمارمها، ولمج رج ا  ره ما  : أّن الريب وجه االسههههههتدالل منه
فيكمجن ، ، وه ه حكاية  ه ها ة أصككككككحاب المسككككككمجل أقام احلّد  بيهما، كما قال وميدب 
 الساوق؛ أل ه فهم ها ة قاول فهم مرهمب. -رضي هللا  رهما–م ارضا لقمجل جاوم وه  بد هللا 

 وميكه مراقشة ه ا: أبّن المواية ض يهة، فال ي مّجل  بيها.
: أّن الّراس أه مجا  به أّن احلّد إذا وجب حلشككهابب ورج  الشككهمجب قبل من املعقول -3

ه ال يقام احلّد  به املشككككككككككككهمجب  بيه، وال يتّم ما وقي أن يقام احلّد، أو قبل أْن يتّم أ 
 .(1)مره و د رجمجع الشهمجب، فك لك ا قمار يف المجمجع

 :الترجيح
همج سكقمجط احلد ومجمجع املقّم  به  هسكه حلزىن؛ ألّن  -وهللا أ بم-وال ي تمّجخ يف  ظمي 

قماره، وإال ي تكه فائدب لمكهم ما زا، ي يكه إال لسككككككقمجط احلّد  ره إذا رج   ه إ متّ  الريب 
يف تمكه، ول يف ذلك ت ميضككككككه لت  يب أكثم، وه ا مه أوني احلجج والدالئل  به سككككككقمجط احلد 

 حلمجمجع.
مه حديت أيب  وقد روي  ه الريب  )): -رمحه هللا-قال احلاف  أومج  مم اوه  بد الرب 

ْته ، وحديت أيب هميمب أّن ما(2)هميمب وحديت جاوم وحديت   يم وه هزال ِم، ومسككككككككككككككَّ  زا ملا ر ج 
فقتبمجه رهًا، وذكموا ذلك لمسككمجل هللا  احلجارب همب، فاتب مجه، فقال هلم: ربُّوين إىل رسككمجل هللا 

 :فهي ه ا أوضككككككككخ الدالئل  به أّن (3)((َ  َّا َتَةْكُتُ وُهذ لمَع َُّ  َيُتوُب  مَيُتوُب  هلل َه مْيِ )) فقال ،

                                 
 .362 /12، املغ  511 /6ا ظم: االست كار ( 1)

 وهللا أ بم. وحجيت جاوم قميبا.، يت   يم وه هزال سبق حد( 2)

حككككديككككت أيب هميمب  رككككد الممكككك ي يف احلككككدوب، حب مككككا جككككا  يف بر  احلككككدوب  ه امل مف إذا رج ، ( 3)
، والبه  لبممكككك ي، 3/226(، 2554، واوه مككككاجككككة يف احلككككدوب، حب المجم، )6/160( 1428)

أيب هميمب، وروي ه ا احلديت  ه الزهمي  ه ه ا حديت حسككككككككه،وقد روي مه نري وجه  ه ))وقال: 
 .((حنمج ه ا أيب سبمة  ه أيب هميمب  ه الريب 

= 



 االختيارات الفقهّية لإلمام أبي العّباس القرطبّي في غير العبادات

 514 

ج ل همووه وقمجله: رّبوين إىل رسكككمجل هللا  ا رج ؛ ألّن رسكككمجل هللا املق مَّ ححلدوب يقبل رجمج ه إذ
 (1)((رجمجً ا. 

 املسألة السادسة: ظهور احلمل يقام به احلد على املرأة
يف وجمجب احلّد  به مه قام  بيه أرو ة شكككككككككككهدا   -رمحهم هللا–ال رالف وني أهل ال بم 

إن كان جائز – هسكككككككككككككككه حلزىن  دول، وال رالف أيضكككككككككككككككا يف وجمجب احلّد  به امل مف  به 
 التصّمف.

وارتبهمجا يف وجمجب احلّد  به املمأب ححلمل، فإْن كا ت املمأب ال زوج هلا وال سكككيد، وكا ت 
دُّ وظهمجر احلمل هبا  نري طارئة أي نميبة، وي يظهم ما يدّل  به ا كماه، وظهم هبا محل، فهل حت 

 أو ال؟ 
 ه قمجلني:يف ذلك  ب -رمحهم هللا–ارتبف أهل ال بم 

– (3)، ورّجحككه القمطيب(2): أّن ظهمجر احلمككل حيككّد وككه، وهمج مكك هككب املككالكيككةالقول األول
 .-رمحهم هللا

ثاني  : ال حيككككّد وظهمجر احلمككككل، وإمنككككا احلككككّد حلبيرككككة أو ا قمار، وهمج مكككك هككككب القول ال
 .-رمحهم هللا– (6)، واحلراوبة(5)، والشاف ية(4)احلرهية

املسككككككككككك،لة أّن املرظّ ميه ارتبهمجا يف تصكككككككككككمجيم اخلالف ارتالفا : ال ي يظهم   يف ه ه حترير
أرّل حملقصكككمجب، وذلك أّن و ضكككهم صكككمّجرها أبْن يظهم حملمأب محل وتسككك،ل وتّد ي ا كماه، فيقبل 

مجاب الكك ي  بيككه احملّققمجن: أّن اخلالف جككاٍر وني (7)مرهككا، وأّن املككالكيككة قككالمجا ال يقبككل ، والصككككككككككككككّ

                                 
 وما و دها. 510 /6االست كار ( 1)

 .237 /4، الشمح الصغري 374، القمجا ني الهقهية ص 1389 /3ا ظم: امل مج ة ( 2)

 وما و دها. 86 /5ا ظم: املههم ( 3)

 ،  330 /3صم ارتالف ال بما  ، تت263ا ظم: تتصم الرحاوي ص ( 4)

 .15 /5 ، حاشية البجريمي91 /10، روضة الرالبني359 /12ا ظم: البيان لب مماين ( 5)

 .69 /10، الهموع 156 /2، احملمر 377 /12ا ظم: املغ  ( 6)

 .359 /12هك ا صمجر ال مماين اخلالف يف البيان ( 7)
= 
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 تكككدّع إكماهكككا، أبْن سكككككككككككككككتكككت، فكككاملكككالكيكككة حيكككّدوهنكككا، واجلمهمجر ال اجلمهمجر واملكككالكيكككة حىت لمج ي
 .(1)حيّدوهنا

 فإذا حتّدب حمّل الرزاع وني املالكية واجلمهمجر فبرمج  إىل أبلة الهميقني، مل مفة أقمجامها.
 :أدلة الفريق األول

وهمج  قال: قال  مم وه اخلراب  -رضككككككككككككككي هللا  رهما– ه  بد هللا وه  باس  -1
باحلق ذ وأْنَزَل ه ي   لكتابذ  إنَّ  هلل َبَعث ُرحّ ًد  )): رسكككمجل هللا  جالس  به مررب

ورَجْ نا   كان و ا ُأْنِزَل ه ي  سين  لةَّْجمذ  مَةْأَناَ ا َوَوَهْيَناَ ا َوَهقمْ َناَ اذ  مَةَجَم رسول  هلل  

َشى إْن طماَل ِبالنَّاِس زراٌنذ أْن َيُقوَل  ماِئٌل: را   ِض ُّو   َبْعَدُهذ  أْخ َنِجُد  لةَّْجَم يف كتاب  هللذ  َي

ٍَْصَيذ ري  لة َجاِل  ِبَتْةِك  ةيضن  أْنَزلمها  هللذ وإنَّ  لةَّْجَم يف كتاب  هلل ٍقٌّ ه ى َرْي زنى إي  أ

 .(2)متهق  بيه ((و لن َساِءذ إي   ارِت  لَبي ننذ أو كان  ْلَحَبُل أِو  ِلاْهِتَة ُ،

 اَّ  به وجمجب احلد وظهمجر احلمل،   مم وه اخلراب : أّن وجه االسههههههههههتدالل منه
 وهمج ربيهة راشد، وهمج م،ممجر حتبا ه.

رالفه، وسككككككككككي،يت يف أبلة القمجل الثاين، فإذا  : أب ه روي  ه  مم وه اخلراب ونوقش
 ت ارض الرقل  ره ي يصّخ التمّسك أبحدمها بون اشرم.

تة أشككككهم، ف،مم هبا  ثمان أْن أ ه أيت حممأب ولِدْا يف سكككك و ه  ثمان وه  هان  -2
: ليس ذلك  بيها، إّن هللا تبارن وت اىل يقمجل تك ْمِجِم، فقال  بي وه أيب طالب 

 :يف كتكككاوكككه                ( :15سكككككككككككككككمجرب األحقكككاف اشيكككة)وقكككال ،:      

                             :سكككككمجرب البقمب اشية

 .(3)((فاحلمل يكمجن ستة أشهم، فال رجم  بيها(، 233)

                                 
أهنا لمج ي تركم  91 /10ا الرمجوي يف الموضكككككككككككككككة ، ول  377 /12ك ا صككككككككككككككمجره اوه قدامة يف املغ  (  1)

 وسكتت أهنا ال حتد. 

، ومسكككككككككككبم يف احلدوب، حب 167 /12(، 6829أرمجه البشاري يف احلدوب، حب اال ماف حلزىن، )( 2)
 . وه ا له  مسبم.191 /11(، 4394رجم الثيب، )

، ومه 335 /2(، 1586والنككا )أرمجككه ا مككام مككالككك يف املمجطكك، يف احلككدوب، حب مككا جككا  يف المجم ( 3)
= 
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أراب أن يمجم املمأب ححلمل، ولكّه  بيا وه  : أّن  ثمان وه  هان وجه التمسههههههههههك به
 يدّل  به ممجافقته ل ثمان  مر ه مره؛ ألّن املمأب قد تضككككك  لسكككككتة أشكككككهم، وه ا أيب طالب 

 ححلّد ححلمل، وإال لقال إ ه ال حّد حببل.

ذكم هك ا يف  ؛ فكإّن  مم وه اخلركاب : أن هك ا إهكاع الصككككككككككككككحكاوكة اإلمجاع -3
، وي يظهم مه أحٍد  كري، فكان حمضكككككككككككم اجلمّ  الغهري،  به مررب البشكككككككككككري الر يم 

 .(1)إهاً ا

حلالة ذري ة إىل أْن ال يقام حدد يف زهب؛ ألّن : أّن إسكقاط احلّد يف ه ه امن املعقول -4
كّل مه وجد هبا محل أو شككككككككككككككمجهد م ها مه يرنها له ي جزا  ه ب مجى الزوجية، 

 .(2)فيصري طميقا إىل إسقاط احلدوب

أّن احلمل إذا ظهم مه املمأب اخلبية، فالظاهم أ ه مه زىن، وكمج ه مه شكككككبهة أو نريها  -5
 .(3)ىت تقمجم ويرة  به مسق رالف األصل، فيجب  بيها احلّد ح

                                 
وما و دها. ووصككبه  بد المزاق  443 /7طميقه البيهقي يف السككره الكربى، يف ال دب، حب أقل احلمل 

يف روايته همج اوه   مض  به  ثمانال ي ا (، نري أن13447يف حب املمأب تضككككككككك  لسكككككككككتة أشكككككككككهم، )
وما  351 /7(، 13448: )وروى مثبه  ه  مم م   بي كقصككككككككككككككة  ثمان م  اوه  باس ومقم  باس.

. فقد ذكم االرتالف يف األ م  ه  مم م  اوه  باس 500-498 /6و دها. ويماج  االسككككككككككككككت كار 
 .و ه  ثمان م   بي أو اوه  باس 

 .60 /12وما و دها، ال رريب  255 /3ا ظم: املقدماا املمهداا ( 1)

 .1390 /3ا ظم: امل مج ة ( 2)

 .860 /2ا ظم: ا شماف لبقاضي ( 3)
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 : الثانيأدلة الفريق 
حممأب مه أهل اليمه  قال: أيت  مم وه اخلراب   ه أيب ممجسككككككه األشكككككك مي   -1

َّ مثل الشكككككككهاب.  قالمجا: وِغْت! قالْت: إيّن كرت  هئمًة، فبم أسكككككككتيق  إال ومج ٍل رمه يف 
 .(1)البيهقي   : ميا ية  نمة شاوة، فشّبه  رها ومّت ها. أرمجه  فقال  مم 

أ ككه رف ككت إليككه اممأب ليس هلككا زوج وقككد محبككت،  مككا روي  ه  مم وه اخلرككاب  -2
فقالْت: إين اممأب  قيبة المّأس، وق   ِبيَّ رج لا وأه هئمة، فما اسكككككككككككككتيقظت  حىت فمغ، 

 .(2)فدرأ  رها احلّد. أرمجه البيهقي

تمل أ ه مه وط  إكماه : وهمج أّن احلمل إذا كان مه اممأب ربية، فإ ه حيمن املعقول -3
 .(3)أو شبهة، واحلّد يسق  حلشبهاا

: أبّن ه ا رالف الظاهم، فإّن الظاهم مه احلمل مه املمأب اخلبية أ ه         مه ويناقش
، وه ه االحتماالا اليت ذكموها ممججمجبب يف الشككككككككككككككهابب  به الزىن، فإن الشككككككككككككككهدا  قد (4)زىن

ا كا ت الشهابب جيب هبا احلّد فك لك احلمل، وإذا يشهدون  به ممجطمج ب وشبهة أو إكماه، فإذ
  بت ا كماه أو الشبهة بر  احلد  رها كما يف الشهابب.

 :الترجيح
همج اجلم  وني القمجِلنْي، وذلك حلرظم إىل حالة املمأب،  -وهللا ت اىل أ بم-ال ي يظهم   

 ت ا كماه أو شكككبهة، فإّن فإن كا ت أميرة بيّ رة مسكككتقيمة، ممضكككية يف أممها، فظهم هبا محل وابّ 
احلّد يدرأ  رها لبشكككككبهة، وأما إن كا ت نري ذلك فإّن احلّد الزما هلا، وال يقبل ب مجاها ا كماه أو 

 الشبهة حىت تقيم ويّ رة. وهللا ت اىل أ بم.

                                 
 .235 /8السره الكربى، احلدوب، حب مه زىن حممأب مستكمهة، ( 1)

 .236 /8أرمجه يف السره الكربى، يف احلدوب، حب مه زىن حممأب مستكمهة، ( 2)

 .21 /4، أضمجا  البيان 377 /12املغ  ( 3)

 .61 /12ا ظم: ال رريب ( 4)
= 
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وه  و ضكككككككهم أبّن مه  مف مرها تايل الصكككككككدق  )): -رمحه هللا–قال احلاف  اوه حجم 
مرها، وأما امل موفة يف الببد اليت ال ت مف حلديه وال الصككككككككككككككدق، وال قميرة  يف ب مجى ا كماه قبل

 .(1)((م ها  به ا كماه فال، وال سّيما إن كا ت متَّهمة
، و به ه ا اجلم  ميكه محل اشًثر المجاربب  ه  مم وه اخلراب ونريه مه الصككككحاوة 

 واجلم  مىت أمكه فهمج أوىل مه المجيخ. 
بّ م ه ا، و  إال فالقمجل األول أرجخ، فظهمجر احلمل حملمأب اخلبية ظاهمه أ ه مه زه، فإن سكككككككككككككك 

وا كماه طار ، وامل همجب مه الشمع همج تقدمي احلجة الظاهمب، و دم االلتهاا إىل ما يضاّبها أو 
 االهها، إال لقميرة أرمى راجحة.

: وكان مه متام جةفصههههل: إيقاع العقوبة بقيام احل )):  -رمحه هللا–قال ال المة اوه القّيم 
حكمتككه ورمحتككه أ ككه ي  ركك  اجلرككاب وغري حجككة، كمككا ي ي ككّ هبم يف اشرمب إال و ككد إقككامككة احلجككة 
 بيهم، وج ل احلجة اليت  ر هم هبا إما مرهم وهي ا قمار، أو ما يقمجم مقامه مه إقمار احلال، 

حجلراية، كمائحة اخلمم وهمج أوب  وأصكككككدق مه إقمار البسكككككان، فإّن مه قامت  بيه شكككككمجاهد احلال 
، ووجمجب املسككككككككككموق يف بار السككككككككككارق وحتت  ياوه، أوىل زوج هلا وال سهههههههي د ال وَحَبل منوقيئها، 

وهذا متفق حل قمجوة ممه قامت  بيه شكككككككهابب إرباره  ه  هسكككككككه اليت حتتمل الصكككككككدق والك ب، 
 رهم وهي  ، وإن هزع فيه و ض الهقها ، وإما أن تكمجن احلجة مه رارجعليه ب  الصههههههههههحابة

البّيرة، واشككككككككمط فيها ال دالة و دم التهمة، فال أحسككككككككه يف ال قمجل والهرم مه ذلك، ولمج طبب 
 .(2)((االقماح ي تقمح أحسه مه ذلك، وال أوفق لبمصبحة

                                 
 .191 /12فتخ الباري ( 1)

 مه  هس الكتاب. 350 /4 دها، ويرظم: وما و 105 /2إ الم املمجق ني ( 2)
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 املسألة السابعة: مىت ترجم احلامل؟
احلامل حىت يف أ ه ال جتمجز إقامة احلّد  به املمأب  -رمحهم هللا-ال رالف وني أهل ال بم 

 .(1)تض 
وكان احلّد الالزم هلا رهًا، فهل تنّرم إقامة احلّد إىل أْن تهرم –ف،ما إذا وضكككككككككككككك ْت محبها 

 طهبها؟
 ارتبف ال بما  يف ذلك  به  ال ة أقمجال:

: أهنككككا ال تمجم حىت تهرم ولككككدهككككا، وجتككككد مه يكهبهككككا، وهمج روايككككة  رككككد القول األول
 رمحهم هللا. (4)وارتاره القمطيب، (3)، وقمجل  رد املالكية(2)احلرهية

رمحهم  (5): أهنا تمجم و د والبهتا مباشككككككككمب، وال تنّرم، وهمج م هب احلرهيةالقول الثاني
 هللا.

ْت وي تنّرم إقامة احلّد  بيها، وإْن القول الثالث : أهنا إْن وجدْا مه تمضككككككك  ولدها ره 
 (8)، واحلراوبة(7)، وم هب الشككاف ية(6)ي جتد مه تمضكك  ولدها أّرمْا، وهمج املشككهمجر  رد املالكية

 رمحهم هللا.
 : سبب الخالف

  (9)ارتالف الّمواايا يف رجم الغامدية مىت كان؟ هل كان قبل فرام المجلد أو و د فرامه؟

                                 
 .161ا ظم: ا هاع الوه املر ر ص( 1)

 .3/565، تبيني احلقائق 5/236ا ظم: فتخ القديم ( 2)

 .574، الكايف الوه  بد الرب ص9/138ا ظم: املرتقه لبباجي ( 3)

 . 5/97ا ظم: املههم ( 4)

 .2/167، البباب 3/565وما و دها، تبيني احلقائق  5/245ا ظم: فتخ القديم ( 5)

 وما و دها. 2/349، الهمجاكه الدواين 2/867، ا شماف لبقاضي 9/139ا ظم: املرتقه لبباجي ( 6)

 وما و دها. 12/391، البيان لب مماين 17/50، احلاوي الكبري 327ا ظم: التربيه لبشريازي ص( 7)

 .26/197، الشمح الكبري أليب الهمج 12/327ا ظم: املغ  ( 8)

 .5/97ا ظم: املههم ( 9)
= 
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 :األدلة
 : أدلة أصحاب القول األول

قال: جا ا الغامدية فقالت: اي رسكككككككمجل هللا! إين قد   (1)حديت وميدب األسكككككككبمي -1
ِم تمبُّين؟ ل بَّك ز يت فرهّ   ر  ْمين، وإ ه رّبها، فبما كان الغد قالت: اي رسككككككككككككككمجل هللا! ل 

ٍَتَّى    ))، فمجهللا! إين حلببه، قككال: (2)تميككد أن تمبَّين كمككا رِبْبِا مككا زًا إرَّا لماذ  اْيَ ِب  

ْمِقٍة، قالْت: ه ا قد ولْدت ه. قال: ((َتِ ِدي  يّب يف ر     ْيَ ِب))، فبّما ولدْا أتْته حلصككككككككككككككّ

ِمب  ر ْبٍز، فقالْت: ه ا اي  يبَّ هللا ((ٍَتَّى َتْفِعِ ي  يّب يف يده ك سككككْ ، فبّما فِرِمْته أتْته حلصككككّ
قْد ِفِرْمت ه، وقْد أكل الرّ ام، فِدِفِ  إىل رج ٍل مه املسكككككككككككبمني، مث أِمِم هبا فح ه ِم هلا إىل 

ِخ حِبجِ  (3)صكككككدرها، وأمم الّراس فمهمجها، فيك ْقب ل رالد وه المجليد ٍم فممه رأسكككككها، فترضكككككَّ
َرْهً ا يا خاِلُدذ ))الّدم  به وجه رالد، فسكككككككككبَّها، فسكككككككككم   يبُّ هللا سكككككككككبَّه إاّيها، فقال: 

ل                ٍُِب َرْكسإ لُغِفَة  َََا َها صََ َتاَب َبًن لمْو  َبْت َتْو َتا قمْد  َيِدِه! لم لَِّذي َنْفسََََِ  ِب رواه  (( مَو 
 .(4)مسبم

                                 
حلغميم، وأقام مبمجض ه  همج وميدب وه احلصيب وه  بد هللا وه احلار  وه األ مج األسبمي. أسبم حني مّم الريب ( 1)

مه ودر. وسكه البصمب ملا فتحْت. نزا  حىت مضْت ودرا وأحدا، مث قدم و د ذلك. وقيل: أسبم و د مرصمف الريب 
مائة حديت وأرو ة وستمجن حديثا. ونزا رماسان يف  روي له  ه رسمجل هللا  سّت  شمب نزوب. م  رسمجل هللا 
، مث حتمّجل إىل ممو فسكرها إىل أْن ماا يف رالفة يزيد وه م اوية، سرة ا رتني أو ال  وستني. ا ظم:  هد  ثمان 

 .1/418، ا صاوة 1/141هت يب األتا  والبغاا 

 .5/521، ا صاوة 4/232ملد يني. ا ظم: أسد الغاوة همج ما ز وه مالك األسبمي. م دوب يف ا( 2)

همج أومج سبيمان رالد وه المجليد وه املغريب وه  بد هللا القمشي، املشزومي، سيف هللا. كان أحد أشماف قميش يف ( 3)
أر   اجلاهبية. أسبم سرة سب  و د ريرب، وقيل: قببها. شهد نزوب منتة م  زيد وه حار ة، فبما استشهد األمري الثالت

ًرا والرائف يف هدم ال ّزى. روي له  ه رسمجل هللا  رِكيكْ  الماية فاحناز الراس. وشهد فتخ مكة، ف،وبه فيها. كما شهد ح 
إىل قتال أهل الّمّبب، ف،وبه فيهم وال   ظيما، مث واّله حمب فارس والموم، ف، ّم  مثا ية  شم حديثا. وأرسبه أومج وكم 

. تمجيف حبما  به الشام، فبم يزل  بيها حىت  زله  مم   ق. واستشبهه أومج وكم فيهم أت ريًا شديًدا، وفتخ بمش
، 1/174سرة إحدى و شميه، وقربه  به ميل مه محا. وقيل: ماا حملديرة. ا ظم: هت يب األتا  والبغاا 

 .2/215ا صاوة 

 .201 /11(، 4407صحيخ مسبم، احلدوب، حب مه ا مف  به  هسه حلزىن، )( 4)
= 
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إقامة احلّد  به الغامدية حىت فرمْت ولدها، أّرم  وجه االسككككككككككككككتدالل مره: أّن الريب 
 وه ا  اد يف حمّل الرزاع.

: أ كه رو ي حّق الرهكل وهمج جرنيا، فال تمجم ألجبكه ح هكاع، فمما كاتكه من املعقول -2
 .(1)إذا رمج لبمججمجب أوىل

 :أدلة أصحاب القول الثاني
لت: اي فقا يف قصككككككككككة الغامدية أهنا جا ْا إىل الريب  حديت وميدب األسككككككككككبمي  -1

ْمين، فقال:  . فقالْت: ((وْيَحِك!  رِجع   اسََتْغفةي  هلل وتوب  إلي ))رسككككككمجل هللا! طهّ 
. قككالككْت: إين حببه ((ورا ي ك؟ ))أتميككد أْن تِمبّ ِبين كمككا ربْبِا مككا ز وه مككالككك؟ قككال: 

ضع  را يف بْعِنكِ )). قالْت:   م، فقال هلا: ((سْنِت؟))مه الزىن! فقال:  . قال: ((ٍّتى ت
فقال: قْد وضككككككككك ت   هبها رجلا مه األ صكككككككككار حىت وضكككككككككِ ْت، قال: ف،ته الريب فك

ََُِع ))الغامدية، فقال:  . فقام ((إًي  ال َنْةُجُ ها وندُع ولد ا صَََغرًي  ليس ل  ري ُيْةضَ
رجلا مه األ صار، فقال: إّ  رضا ه اي  يب هللا! قال: فمهها. رواه مسبم
(2). 

قال هلا: حىت تضكككككك ي ما يف وررك، وما و د   الريب واحلّجة فيه مه وجهني: األول: أنّ 
 الغاية االف ما قببها، فكان بليال  به إقامة احلّد  به احلامل إذا وض ْت.

والثككاين: أّن قيككام األ صكككككككككككككككاري وكهككالتككه لبمجلككد و ككد المجالبب، بليككل  به أّن رههككا كككان قبككل 
 الهرام؛ ودليل قمجله: إّ  رضا ه.
 المواية األرمى صمّحْت أبّن رهها كان و د الهرام، وجا ْا وه ويف و مجقش ه ا االستدالل: أنّ 

 .(4)، وهي زايبب مه  قٍة جيب قبمجهلا(3)يده كسمب ررب، وه ا  ّا ال ميكه أتويبه
 ، فيقام احلّد  بيها.(5): أّن الت،رري كان مه أجل المجلد وقد ا هصلمن املعقول  -2

                                 
 .5/97املههم  (1)

 .11/200(، 4406أرمجه مسبم يف احلدوب، حب مه ا مف  به  هسه حلزىن، )( 2)

 .11/201ا ظم: شمح الرمجوي  به صحيخ مسبم ( 3)

 .5/97ا ظم: املههم ( 4)

 .5/245ا ظم: اهلداية لبممنيراين م  فتخ القديم ( 5)
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 :أدلة أصحاب القول الثالث
الل مرهم، نري أّن ال ي يظهم أهنم راممجا اجلم  وني األبلة، م  مما اب وي أقف  به اسككتد

املصكككككبحة، فاحلديثان صكككككحيحان، فيحمل الت،رري  به أهنا ي جتد مه تمضككككك ه نريها، أو ي يكه 
هلا مالا  رضكككككا ه، فت نّي إرضكككككا ها له، فت،ّرمْا إقامة احلّد  بيها، وحيمل الثاين  به وجمجب مه 

لد، فبم تكه مث حاجة إىل أترري إقامة احلّد؛ ألّن مصككككككككككبحة الت،رري ا تهْت يقمجم  به شكككككككككك،ن المج 
 ومججمجب نريها. وال بم  رد هللا ت اىل.

 :الترجيح
 وال ي يظهم وهللا ت اىل أ بم همج القمجل األول، وذلك ملا  يت:

رمحه –: صككككككككككككككحة احلديت المجارب يف الباب، وفيه زايبب جيب قبمجهلا، ول ا قال القمطيب أوال
واألوىل رواية مه روى: أهنا ي تمجم حىت فرمت ولدها، ووجدْا مه يكهبه؛ ألهنا مثبتةا )) :-هللا

 .((حكًما زائًدا  به المواية األرمى اليت ليس فيها ذلك
: أّن ه ا همج األصكككككككككبخ لبمجلد؛ ألّن شكككككككككهقة األّم وحراهنا أكرب مه نريها، وه ا يكمجن اثنيا

 م ه نالًبا مزيد  راية وحسه ر اية.
ميكه أتويبها ول يت نّي أتويبها لتمجافق  -رمحهم هللا-: أّن المواية اليت متّسك هبا احلرهية لثااث

: -رمحككه هللا–الموايككة اليت تهيككد أترري إقككامككة احلككّد  بيهككا حىت فرمككْت ولككدهككا، ولكك ا قككال الرمجوي 
وأكبه اخلبز، الموايتان ظاهممها االرتالف، فإّن الثا ية صككككككككككككككمحية يف أّن رهها كان و د فرامه ))

ألهنهها واألوىل ظككاهمهككا أ ككه رههككا  قككب المجالبب، وجيككب أتويككل األوىل ومحبهككا  به وفق الثككا يككة؛ 
، والموايتان صككككككحيحتان، والثا ية مرهما صككككككمحية ال ميكه أتويبها، واألوىل ليسككككككْت قضههههية واحدة

أل صكككككار، فقال: إّ  صكككككمحية، فيت نّي أتويل األوىل، ويكمجن قمجله يف المواية األوىل: )قام رجلا مه ا
 .(1) ((رضا ه( إمنا قاله و د الهرام، وأراب حلمضا ة كهالته وتمويته، وتّاه رضا ا جمازًا

                                 
 .11/201شمح الرمجوي  به صحيخ مسبم ( 1)
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 املسألة الثامنة: ال يلزم اإلمام أن يبدأ ابلرجم
إذا  بت احلّد  به الزاين احملصككككه حلّمجم، فإما أْن يثبت احلكم حلشككككهابب، فال رالف يف 

رمحهم –لبداية حلمجم، وإما أن يثبت ح قمار، وه ا حمّل اخلالف وني ال بما  أ ه ال يبزم ا مام ا
 .-هللا

والككككك ي  بيكككككه ههمجر أهكككككل ال بم أّن ا مكككككام ال يبزمكككككه البكككككدا ب حلمجم، وهككككك ا مككككك هكككككب   
 .-رمحهم هللا– (4)، ورّجحه القمطيب(3)، واحلراوبة(2)، والشاف ية(1)املالكية

 وهلم يف ذلك أبلة مرها:
قال: يف قصككككككة املمأب الغامدية اليت شككككككهدا  به  هسككككككها  وميدب األسككككككبمي  ه   -1

ِمب ربز، فقالْت: ه ا اي  يبَّ هللا قد ))حلزىن:  فبما فِرِمْته أتْته حلصككككككككككيب يف يده ك سككككككككككْ
ِفِرْمت ه، وقد أكل الر ام، فِدِفِ  إىل رجٍل مه املسككككككككككككككبمني، مث أمم هبا فح ه ِم هلا إىل 

ِخ صككككككدرها، وأمم الراس فمه مجها، فيك ْقب ل رالد وه المجليد حِبِجٍم فممه رأسككككككها، فترضككككككَّ
َرْهً ا َيا َخاِلُدذ ))الّدم  به وجه رالد، فسكككككبَّها، فسكككككم   يبُّ هللا سكككككبَّه إاّيها، فقال: 

ٍُِب َرْكسإ لُغِفَة ل               رواه  (( مَو لَِّذي َنْفسََََِ  ِبَيِدِه! لمقمْد َتاَبْت َتْوَبًن لمْو َتاَبَها صَََََا
 .(5)مسبم
ي يمهها م هم، ال يف  : ظاهما أ ه (َوأمَرةَ  لنَّاسَ  مَةَجُ وَ ا )قمجله:  )): -رمحه هللا–قال القمطيب 

 .(6)((أّول األمم وال يف  رمه، فال يبزم ا مام أْن يبدأ حلمّجم، وهمج م هب  اجلمهمجر

                                 
 /4، الشككككككككككككككمح الكبري لبدربيم 373وما و دها، القمجا ني الهقهية ص  2090 /5الس ا ظم:  يمجن اف( 1)

320. 

 .198 /4، مغ  احملتاج 156 /11، ال زيز 376 /12ا ظم: البيان لب مماين ( 2)

 .212 /4، ا قراع 165 /2، احملمر 429 /5ا ظم: الكايف الوه قدامة ( 3)

فقالمجا ومججمجب البداية حلمجم  به ا مام إذا  -رمحهم هللا–احلرهية  وما و دها. ورالف 98 /5ا ظم: املههم ( 4)
 .131 /3، الرهم الهائق 14 /5، البحم المائق 784 /4 بت احلد إبقمار. ا ظم: الهقه الراف  

 سبق  مجيه يف مس،لة ال دب يف ا قمار حلزىن.( 5)

 .98 /5املههم ( 6)
= 
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كَّْت  بيها  ياهبا، مث  : يف القصكككككة: ف،مم هبا  يب  ه  ممان وه حصكككككني  -2 فشككككك 
ِْت، مث صّبه  بيهاأ  .(1)رواه مسبم ((مم هبا فم ه 

ِْت، واشمم نري امل،ممجر كما همج ظاهم. واحلجة فيه: أّن الريب   أمم هبا فم ه 

قال:  يف قصككككككككككككككة ما ز وه مالك  -رضككككككككككككككي هللا  رهما– ه جاوم وه  بد هللا  -3
ورا:  كرت فيمه رجم المجل، إه ملا رمجرا وه فمهراه، فمججد مسَّ احلجارب صكككككككككمل))

؛ فإّن قمجمي قتبمجين ونمَّوين مه  هسككي، وأرربوين أّن اي قمجم! رّبوين إىل رسككمجل هللا 
 نري قاتبي، فبم  ِكْرزْع  ره حىت قتبراه، فبما رج را إىل رسككككككمجل هللا  رسككككككمجل هللا 

 مره، ف،ما ، ليسككككتثبِت رسككككمجل هللا (( مَه َّا َتَةْكُتُ وُه َوِجْئُتُ وِن  ِبِ ))وأرربهه قال: 
 .(2)أرمجه أومج باوب ((لمن حدٍّ فال

ي يشكككككككككهد الّمجم، وقد  بت ح قمار، وذلك أّن  وه ا بليل واضكككككككككخا يف إ باا أّن الريب 
بليلا  به أ ه ي يكه حاضككككككما وال شككككككاهدا م هم، وك ا  رّبوين إىل رسككككككمجل هللا  قمجل ما ز 
، بليل واضكككككخ  به ذلك، فال يبقه ملشالف م  (( مَه َّا َتَةْكُتُ وُه َوِجْئُتُ وِن  ِبِ )): قمجل الريب 

 ه ا مت بَّق، وال شبهة هبا يتمّسك. 

وأحابيت ه ا الباب تمّب ما قاله أومج حريهة، نري أ ه وق  يف  )) :-رمحه هللا–قال القمطيب 
، (3)((ِ ا ِباَ َرَةن  مِح َّصَََ ْل ثَلِر َذَخأم  هلل  وَلسَََُر أنَّ))كتاب أيب باوب مه حديت الغامدية: 

 .(4)((وهي رواية شاّذب، تالهة لبمشهمجر مه حديت الغامدية

                                 
 ر حلزىن.سبق  مجيه يف مس،لة ال دب يف ا قما( 1)

 سبق  مجيه يف مس،لة رجمجع املقم  ه إقماره.( 2)

مه  .383 /4(، 4444ومهها مه جهيرة، ) أرمجه أومج باوب يف احلدوب، حب املمأب اليت أمم الريب ( 3)
وفيه رجالن مبهمان أحدمها شككككككككككككككيخ ا مام أيب باوب، واشرم الماوي  ه  . قبت:حديت أيب وكمب 

 . فاحلديت ض يف. وهللا أ بم. بد الممحه وه أيب وكم

 .98 /5املههم ( 4)
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وقمجله أبّن ه ه المواية شككككككاّذب تسككككككامخا يف ال بارب، وإال فحّقها أْن تمجسككككككم حلركارب، فاملركم 
 . وهللا ت اىل أ بم.(1)تالهة الض يف الثقة، والشاذ تالهة الثقة ألرجخ مره

 يه مسألتان:املطلب الثالث: يف أحكام السرقة، وف
 املسألة األوىل: اشرتاط احلرز يف القطع يف السرقة

السمقة مه ال  مجب ال ظام، ومه الكبائم اجلسام، فيها الت ّدي  به أممجال الراس، وأر ها 
، وقد وضككككك  هللا ت اىل احلّد  به ف بها، وذلك وقر  يد ممتكبها، كما قال  مه نري وجه شكككككم يٍّ

 املمجىل  ّز وجكككّل:                                  

    (038)املائدب. 
وإذا تقّمر ه ا: فإّن السككككككككككككككارق لبمال إما أْن  ر  املال مه حمٍز، واحلمز ) بارب  ه احملّل 

 ر  مه نري حمٍز. فإن كان األر  مه حمٍز فاحلّد  ال ي حيه  فيه ذلك الشككككككككككككككي   ابًب(، أو
 الزما وال  زاٍع. وأما إن كان األر  مه نري حمٍز فهل يبزمه احلّد أو ال؟

ذهب هاهري أهل ال بم إىل أّن القر  يشككمط يف لزومه أْن يكمجن املال م،رمجًذا مه حمزه، 
– (3)، وارتاره القمطيب(2)و ةفإن كان األر  مه نري حمٍز فال قر ، و به م هب األئمة األر 

 .-رمحهم هللا
 وكان مه احلّجة هلم  به ذلك:

ال  مْعَم يف مَثةإ وال ))يقمجل:  قال: ت ت  رسكككككككمجل هللا  ما رواه راف  وه رديج  -1

 .(4)أرمجه األرو ة ((كثةإ

                                 
 .72-69وما و دها، حتقيق المنبة يف تمجضيخ الرشبة ص  97ا ظم:  زهة الرظم ص ( 1)

،  قد اجلمجاهم الثميرة 5/2122،  يمجن افالس 4/19، تبيني احلقائق 6/18ا ظم: ودائ  الصككككككككككككككرائ  ( 2)
 . 215، زاب املستقر  ص12/426غ  ، امل4/214، مغ  احملتاج 329، التربيه ص3/1164

. و سكككب القمطيب اخلالف يف املسككك،لة إىل احلسكككه وأهل الظاهم. وهمج ك لك يف يف 5/76ا ظم: املههم ( 3)
 وما و دها.  13/163احملبه 

، والمم ي يف احلدوب، حب ما 4/357(، 4388أرمجه أومج باوب يف احلدوب، حب ما ال قر  فيه، )( 4)
= 
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أن  )):  ه رسكككمجل هللا  -رضكككي هللا  رهما–ما رواه  بد هللا وه  ممو وه ال اص  -2

ََئل ََاب ري يي ٍاجن غري رتبذ  ُخْبَنًن هي  لث ة سَ  ال  (1) ملع َّق؟  قال: را أصَ

شيئا رن         سةق  شْ ء  رن   ع ي  رث ْي  و لعقوبنذ وري  ش َء ه ي ذ وري خةج ب

 ب   مثي  جملّي  ع ي   لقعمذ وري سََََةق دون يلك    (2)بعد أْن يؤوي   جلةيي  

 .(3). أرمجه الثال ة((  ع ي  غة رن رث ي  و لعقوبن

صككككككة مقّيدب  رد )): -رمحه هللا–قمطيب قال ال  ية السككككككمقة وربْا  اّمة مربقة، لكّرها تصككككككّ
كافة ال بما ؛ إْذ قد رمج مه  ممجم السكككارق مه سكككمق مبكه، ومه سكككمق أقّل مه  صكككاٍب ونري 
ذلك. وتقّيدْا حشككماط احلمز، فال قر   به مْه سككمق شككيئا مه نري حمٍز ح هاع إال ما شككّ  

الظاهم، فبم يشمطمجا احلمز. وقد روى الرسائي مه حديت راف  وه رديج: أّن  فيه احلسه وأهل
 .(5) ((، والكثم: اجل ّمار((وال مثةإ (4)ال  مْعَم يف كثةإ))قال:  رسمجل هللا 

                                 
، والرسككككككككائي يف قر  السككككككككارق، حب ما ال قر  فيه، 6/181(، 1449مثم وال كثم، )جا  ال قر  يف 

. 3/245(، 2593، واوه مكككاجكككه يف احلكككدوب، حب ال يقر  يف مثم وال كثم، )8/461(، 4975)
واحلكككديكككت رواه أومج باوب  ه الق ريب  ه مكككالكككك، وهمج يف املمجطككك، يف احلكككدوب، حب مكككا ال قر  فيكككه، 

رده ممسككككككل. وذكم أومج  مم اتصككككككاله مه وجمجه. واحلديت ورمقه صككككككححه . وهمج  2/348(، 1610)
 .8/72وما و دها، إروا  الغبيل  23/303األلباين. ا ظم: التمهيد 

، 253اخلبركة: م رف ا زار وطمف الثمجب، أي ال  رك  مركه يف  مجوكه. الرهكايكة يف نميكب احلكديكت ص( 1)
 مابب: )رنب(.

 ، مابب: )جمن(.149ه كالبيدر لبحررة. الرهاية يف نميب احلديت صاجلميه: ممجض  جتهيف التمم، وهمج ل (2)

، والممكك ي يف البيمجع، حب مككا جككا  يف 4/358(، 4391أرمجككه أومج باوب يف احلككدوب، حب مككا ال قر  فيككه، )( 3)
ه ، الرسكائي يف قر  السكارق، حب الثمم يسكمق و د أْن ينوي5/232(، 1289المرصكة يف أكل الثممب لبماّر هبا، )

 .8/69. واحلديت حسره المم ي. وحسره ك لك األلباين يف ا روا  8/459(، 4973اجلميه، )

، مابب: 793الكثم: هّار الرشل، وهمج شككككككككككككككحمه ال ي وسكككككككككككككك  الرشبة. الرهاية يف نميب احلديت ص( 4)
 )كثم(.

 .5/76املههم ( 5)
= 
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األمم افتم   بيه  رده يف )): -رمحه هللا–: قال ا مام مالك إمجاع أهل املدينة -3
تاع وي امج وه: إ ه ليس  بيه قر ا، وإمنا مثل السكككككككككارق يمججد يف البيت، قد ه  امل

ذلك كمثل رج ٍل وضكككككككككك  وني يديه مخمًا ليشككككككككككمهبا فبم يه ل، فبيس  بيه حدد، ومثل 
ا وهمج يميد أْن يصككككككككيِبها حماًما فبم يه ل، وي يبب   ذلك رجلا جبس مه اممأٍب جْمبسككككككككً

 .(1) ((ذلك مرها، فبيس  بيه أيضا يف ذلك حدد 
 :جحد املتاع ال قطع فيهاملسألة الثانية

ال رالف وني  بما  املبة، وفقها  الشككككككككككككمي ة يف وجمجب احلّد  به السككككككككككككارق، إذا تمجّفما 
 الشموط امل تربب فيه.

أما مه يسكككت ري متاع الراس مث جيحده، فه ا ضكككمره مسكككاٍو لضكككمر السكككارق أو أشكككّد، و به 
 ذلك فهل اجلحد يمججب القر  كالسمقة أو ال؟

، (2)م إىل أّن اجلككاحككد لبمتككاع ال قر   بيككه، وهكك ا مكك هككب احلرهيككةذهككب ههمجر أهككل ال ب
 .-رمحهم هللا– (5)، وارتيار القمطيب(4)، والشاف ية(3)واملالكية

قال:  أن الريب  -رضككككككككككككككي هللا  رهما–واسككككككككككككككتدلمجا  به ذلك مبا رواه جاوم وه  بد هللا 
 .(6)أرمجه األرو ة ((ٌملمْيَس َه مى َخاِئيإ َولما ُرْنَتِهب  َولما ُرْبَتِ سإ  مْع))

                                 
 .2/350املمجط، ( 1)

 .31 /4، تبيني احلقائق 373 /5 ، فتخ القديم170 /3ا ظم: شمح م اين اشًثر ( 2)

 .377وما و دها، القمجا ني الهقهية ص  2262 /4ا ظم: وداية افتهد ( 3)

 .132 /10، روضة الرالبني 211 /11، ال زيز 224 /17ا ظم: احلاوي ( 4)

فك،وجبمجا القر   به اجلكاحكد. ا ظم:  -رمحهم هللا–ومكا و ككدهكا. وركالف احلرككاوبككة  77 /5ا ظم: املههم ( 5)
. وحجتهم حكديكت املشزوميكة و يت م  اجلمجاب 251 /4، ا قركاع 156 /2، احملمر 416 /12املغ  

  ره إن شا  هللا ت اىل.

، والمم ي 358 /4(، 4392-4391أرمجه أومج باوب يف احلدوب، حب القر  يف اخلبسة واخليا ة، )( 6)
، والرسككككككككككككككككائي يف قر  180 /6 (،1448يف احلككدوب، حب مككا جككا  يف اخلككائه واملشتبس واملرتهككب، )

، واوه ماجة يف احلدوب، 463 /8(، واألحابيت الثال ة و ده، 4986السككارق، حب ما ال قر  فيه، )
= 
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وهككك ا احلكككديكككت  اد  به أّن جكككاحكككد املتكككاع ال قر   بيكككه؛ أل كككه ركككائه، وال قر   به 
 .(1)رائه

: أّن جاحد املتاع ليس وسارق، والقر  إمنا جيب  به السارق، وألّن القر  ومن املعقول
المجبي ة ال قر   ، وألّن جاحد(2)يف السمقة مه شموطه أن  ر  املسموق مه حمزه، وه ا خبالفه

 .(3) بيه اتهاقا فك ا جاحد ال ارية
قالت:  -رضككككككككي هللا  رها–فإْن قيل: روى مسككككككككبم يف صككككككككحيحه  ه أم املنمرني  ائشككككككككة 

 .(4)((أْن ُتْقعمَم َيُدَ ا كماَنِت  ْرَةأمٌة َرْبُزوِريٌَّن َتْسَتِعرُي  ْلَ َتاَع َوَتْجَحُدُهذ  أمَرَة  لنَِّب ُّ ))
  يف القر  يف اجلحد.فه ا احلديت  اد 

 -رضكككككي هللا  رها–: ارتبهت أجمجوة اجلمهمجر  ه ه ا ومه أحسكككككرها: أّن  ائشكككككة فأقول
وصككككككهها مبا تك ْ ِبم  وه، وإمنا كان القر  يف السككككككمقة، فبم يكه وصككككككهها جبحد املتاع ممججبا لبقر ، 

رواه الشككككيشان ، واملبج  إىل ه ا الت،ويل ما (5)كما لمج وصككككهها ورمجل القامة ونريها مه صككككهاهتا
أّن ُ َةْيًشا أَ  َُّهْم َشْأُن  ملبزورين  لَِّت  َسَة مْتذ  قالو :    ))قالت:  -رضي هللا  رها– ه  ائشة 

ٍِبُّ َرسوِل  هلل َرْي ُيكم ُِّم  يها رسوَل  هلل  ذ  كم ََّ ُ   ؟  قالو : َوَرْي َيْجَتِةُئ َه مْيِ  إلَّا أسارُن 

ََول  هلل   ََارنذ  قال رس ٍُدوِد  هلل؟ )): أس ٍَدٍّ ِرْي  ََْفمُم يف  يا  ))ثّم  ام  اختعب  قال:  ((أتش

                                 
. والبه  أليب  يسه. وأ ّبه أومج باوب والرسائي، 244 /3(، 2591حب اخلائه واملرتهب واملشتبس، )

، ا حتاف 62 /8اهم. يرظم إروا  الغبيل وصححه المم ي، واأللباين، والدكتمجر ودوي  بد الصمد الر
. وفيهما اجلمجاب  ما أ ّل وه احلديت مه  دم تاع اوه جميج 1782 /4وتشميج أحابيت ا شككماف 

 ه ا احلديت  ه أيب الزوري وتدليس أيب الزوري. وهللا املمجفق.

 .78 /5ا ظم: املههم ( 1)

 .171 /3ا ظم: شمح م اين اشًثر ( 2)

 .78 /5، املههم 417 /12 ا ظم: املغ ( 3)

أرمجه مسكككككككككككككبم يف احلدوب، حب قر  السكككككككككككككارق الشكككككككككككككميف ونريه، والرهي  ه الشكككككككككككككها ة يف احلدوب، ( 4)
(4388 ،)11/ 188. 

 .78 /5، املههم 417 /12، املغ  171 /3ا ظم: شمح م اين اشًثر ( 5)
= 
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أيُّها  لنَّاُس! إنََّ ا أْ  مكم  لَِّذيَي ِرْي  مْبِ ُكْم أنَُّهْم كانو  إي  سََََََةَق  يهم  لشََََّةيُف َتَةُكوُهذ وإي     

ضَّعيفذ أ ارو  ه ي   ْلَحدَّذ و ْيُم  هلل! لو أنَّ  اط ن بنت رُ    َسَة مْت لقمعمْعُت  َسَةَق  يهم  ل َح َّد  

 .(1)((َيَدَ ا
ا مه قمجل  ائشكككة  –فه ه الّمواية مبيّ رة ل ّبة القر  وهي السكككمقة ال جحد املتاع، وذلك ونيّ 

و يم  هلل! لو أن  اط ن بنت )): شككككككك،ن املشزومية اليت سكككككككمقت، وقمجل الريب  -رضكككككككي هللا  رها

 . (2)ر  يف السمقة، بليل  به أّن الق((ب د سة مْت لقعمْعُت يد ا
 

 املطلب الرابع: حد احملارب
ب ٍم أو نري ه   به وْجٍه يت ّ ر م ه احملارب : همج قاط  الرميق؛ ملر  سككبمجن، أو  ر    مال  م سككْ

 .(3)الغمج 
يف وجمجب ال قمجوة هب ه اجلممية، واألصككككككككككككل يف ذلك  -رمحهم هللا–وال رالف وني ال بما  

 قمجل هللا ت ككككاىل:                                

                            ( :33سمجرب املائدب اشية). 
 .(4) ه ه اشية الكممية جمم ا  بيها يف اجلمبةفه ه ال قمجحا املرصمجص  بيها يف
يف أّن احملارب إذا قتل أ ه يقتل، أو يصبب  -رمحهم هللا-وال رالف وني امل اهب األرو ة 
  به رالف ويرهم يف الصبب والقتل.

وأمككا إذا ي يقتككل احملككارب، وإمنككا أركك  املككال أو أرككاف السككككككككككككككبيككل، فهككل ا مككام تيّكما وني 
 امل كمجرب يف اشية أو ال؟ ال قمجحا الثال 

                                 
 /12(، 6788 السكككككككككككككبران، )أرمجه البشاري يف احلدوب، حب كماهية الشكككككككككككككها ة يف احلد إذا رف  إىل( 1)

 .186 /11(، 4386، ومسبم يف احلدوب، حب قر  السارق الشميف ونريه...)106

 .171 /3ا ظم: شمح م اين اشًثر ( 2)

 .290تتصم ربيل ص ( 3)

 .2281 /4ا ظم: وداية افتهد ( 4)
= 
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 يف ذلك  به قمجلني:  -رمحهم هللا–ارتبهمجا 
: أّن ه ه ال قمجحا حلتشيري، وا مام ترّي فيها، و بيه أْن يه ل حجلاين ما القول األول

، (1)همج أ كه، إاّل أْن يكمجن قتككل فيشرّي ا مككام وني قتبككه وصككككككككككككككببككه فق ، وهمج مكك هككب املككالكيككة
 .-محهم هللار – (2)وارتيار القمطيب

: أّن ه ه ال قمجحا  به المتيب  به حسكككككككككككككككب اجلراايا، وهمج م هب القول الثاني 
 .-رمحهم هللا– (5)، واحلراوبة(4)، والشاف ية(3)احلرهية

بب الخالف   المجارب يف  يككككة احلماوككككة، هككككل همج لبتشيري، أو  (أو): ارتالفهم يف حمف سببب
 (6)لبتهصيل  به حسب جراايهتم؟

 :األدلة
 :القول األول أدلة أصحاب
               قمجل هللا ت كاىل:

             (33ائدب اشية: )سمجرب امل. 

وما ، (أو): أّن هللا ت اىل ريكَِّم يف ه ه ال قمجحا؛ ألهنا م رمجفاا وككككككككككككككوجه االستدالل منه
 .(7)فهو على التخيري (أو)كان به

لبتهصكككككككككككككيل ال لبتشيري؛ ودليل أن هللا ت اىل ودأ فيها حألنب ، وما كان  (أو): أبن ونوقش
  ف، كما يف كهارب اليمني. قال ت اىل: سككككككككبيبه التشيري فإ ه يبدأ فيه حألسككككككككهل واألر     

                                 
وما  261 /4 ، الشككككككككككمح الصككككككككككغري230 /3، املقدماا املمهداا 462 /14ا ظم: الرمجابر والزايباا ( 1)

 و دها.

 وما و دها. 22 /5ا ظم: املههم ( 2)

 .68 /4، تبيني احلقائق 423 /5، فتخ القديم 51 /6ا ظم: ودائ  الصرائ  ( 3)

 .156 /10وما و دها، روضة الرالبني  253 /11، ال زيز 236 /17ا ظم: احلاوي ( 4)

 وما و دها. 270 /4دها، ا قراع وما و  160 /2وما و دها، احملمر  475 /12ا ظم: املغ  ( 5)

 وما و دها. 2281 /4وداية افتهد ( 6)

 .228 /3ا ظم: املقدماا املمهداا ( 7)
= 
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                             :سكككككككككككككككمجرب املكائكدب اشية

(89 )(1). 
ه  يترا ه ه؛ فإن هللا ت اىل : حملر ، فه ه ب مجى ال بليل  بيها، ويدّل  به فسكككابوأجيب

بب أشككككككّد مه القتل، وأيضككككككا فإن هللا ت اىل ررّي يف  بب، والصككككككّ ودأ يف ال قمجحا حلقتل، مث الصككككككّ
 : كهارب الّصيد وني  ال ة أممجر وي يبدأ فيها حألسهل، قال ت اىل                 

                                        

             ( :95سكككككككككككككككمجرب املكائكدب اشيكة) فبككدأ حهلكدي وهمج أنب  مه ا ط ككام .
 . (2)والصيام

 : ثانيأدلة أصحاب القول ال
لما َيِحلُّ َدُم  ْرِةئإ َيْشَهُد أْن  )): قال: قال رسمجل هللا   ه  بد هللا وه مس مجب  -1

ٍَْدى ث ماث :  لثي ُب  لزَّ ِن ذ و لنَّْفُس بالنَّْفِسذ   ُسوُل  هلل إلَّا به لما إلمَ  إلَّا  هلُل وأن   َر

 .(3) بيهمتهق  ((و لتَّاِرُك ِلِديِنِ ذ  ْلُ فماِرُق ِلْ َجَ اَهِن

: أّن مه ي يقتل يف احلماوة ال جيمجز قتبه؛ أل ه ليس مه اخلصككككككككككككككال وجه االسههههههههههتدالل منه
 .(4)الثال 

 .(5): أبّن ه ا  ممجما مقاول خبصمجص، فيك ِقدَّم   بيهونوقش

                                 
 .476 /12، املغ  237 /17ا ظم: احلاوي ( 1)

 .231 /3ا ظم: املقدماا املمهداا ( 2)

 أرمجككه البشككاري يف الككدايا، حب قمجل هللا ت ككاىل: ( 3)                

                                         

               ومسبم يف القسامة...حب 250 /12(، 6878) (،45ية: )سمجرب املائدب اش ،
 والبه  ملسبم. 166 /11(، 4351ما يباح وه بم املسبم، )

 .476 /12ا ظم: املغ  ( 4)

 .128 /12ا ظم: ال رريب ( 5)
= 
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ٍَاَرَب  مقمَتَل  َع مْيِ   ْلقمْتُل إْن ُظِهَة ))قال:  -رضككككككككككككي هللا  رهما– ه اوه  باس  -2 إي  

َتْوَبِتِ ذ وإي  ٍاَرَب وأَخَذ  ْلَ اَل َو مَتَلذ  مَع مْيِ   لصَََََّْ ُب إْن ُظِهَة َه مْيِ           َه مْيِ   مْبلَ  

ْجِل ِرْي                َيِد و لة  ْيِ   مْعُم  ْل ُتْل  مَع م َ اَل َولمْم َيْق خذ  ْل ٍاَرَب وأم ِتِ ذ وإي   ْبَل َتْوَب  م

سَِّبيَل  هنَّ ا َه مْيِ   لنَّْف ُ ِخ ما،  إْن ُظِهَة َه مْيِ   مْبَل َتْوَبِتِ ذ وإي  ٍاَرَب و  ((أَخاَ،  ل
 .(1)رواه اوه جميم الرربي

ك به إما أن يكمجن تمجقيًها أو  -رضككككككككككي هللا  رهما–: أن ه ا مه اوه  باس وجه التمسههههههه 
 .(2)لغة، وأيهما كان فهمج حجة

 س همرين:ونوق
 . (3)وه رالفه، فال يصّخ التمسك  -رضي هللا  رهما–: أ ه روي  ه اوه  باس األول
اجتهكابا ال تمجقيفا فال  -رضككككككككككككككي هللا  رهمكا–: أ ه حيتمكل أّن ه ا مه اوه  بكاس والثاين

 .(4)يكمجن له حكم المف 

: أّن اجلزا  وال قمجوة إمنا تكمجن  به قدر اجلراية، يزباب وزايبهتا، ويرتقا من املعقول -3
 :ورقصككاهنا، ه ا مقتضككه ال قل والسككم  أيضككا. قال ت اىل            

 ( :40سكككككككككمجرب الشكككككككككمجرى اشية) فالتشيري يف اجلراية القاصكككككككككمب حجلزا  يف اجلزا  ال ي همج .
جزا  اجلراية الكامبة، ويف اجلراية الكامبة حجلزا  ال ي همج جزا  اجلراية القاصككككككككككككككمب 

 .(5)رالف املشموع

 :الترجيح
                                 

 /8، وأرمجه ك لك البيهقي يف السكككككره الكربى يف السكككككمقة، حب قراع الرمق، 383 /8جام  البيان ( 1)
283. 

 .476 /12غ  امل( 2)

 ه اوه أيب طبحة أ ه روى  -رمحه هللا–. و بق احلاف  اوه كثري 232 /3ا ظم: املقدماا املمهداا ( 3)
 .532 /2 ه اوه  باس مثل قمجل ا مام مالك. يرظم تهسري القم ن ال ظيم 

 .302 /1ا ظم: أضمجا  البيان ( 4)

 .51 /6ودائ  الصرائ  ( 5)
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قر  فيها أشكككبه ححملال، وذلك لت ارض األبلة، ه ه املسككك،لة صككك بة املرال، والمجصكككمجل إىل ال
ك وه، نري أّن الظاهم مه اشية الكممية ينيّ د القمجل األول، فامل موف  وال قاط  مرها ميكه التمسككككككّ

تهيد التشيري، وقد سكككككككككبق إيضكككككككككاحه، وأما القمجل الثاين فمت،يّ دا حالحتياط لبدما ،  (أو)أّن حمف 
 ن ا ْر ِ  احلاكم يف ال همج، أهمجن مه أن ار  يف ال قمجوة. وذلك أصل  ظيم م تربا شمً ا، فأِل 

وم  ه ا فالقمجل األول أظهم بلياًل، والقمجل الثاين أحمجط سككككككبياًل، ويدّل  به ظهمجر القمجل 
األول أهنم متهقمجن  به جمجاز اجلم  وني  قمجوتني مه ال قمجحا املكككك كمجرب يف اشيككككة، فيقمجلمجن: 

ر  يده ورجبه ويرهه، وذلك بليل  به أن اشية ليست يقتل ويصبب، أو يصبب ويقتل، أو تق
. وهللا ت اىل املمجفق لبصككمجاب، وإليه املمج  (1)لبتهصككيل والمتيب، وإال ملا جاز اجلم  وني  قمجوتني

 واملآب.
 

 املطلب اخلامس: حد الساحر والزنديق، وفيه مسألتان:
 املسألة األوىل: حد الساحر

ئم، وممجوقة مه املمجوقاا السكككككككككككككب  ، وقد حكم هللا السكككككككككككككحم ذ ب  ظيم، وكبريب مه الكبا
 :ت كاىل  به مت كاطيكه حلكهم، يف صككككككككككككككميخ كتكاوكه، قكال ت كاىل             

                                    

                                        

                                       

         ( :102سمجرب البقمب اشية). 
ل إليها حلت بُّم واالكتسككككككاب، نري أهنا خلهائها وبقّتها ال والسههههحر : حيل صككككككرا ية يك تِكمِجصككككككَّ

ل  إليها إال  حاب الراس، فيردر وقمج ها، وتسكككككتغمب  ًثرها لردورها،  : المجقمجف  به وماد تهيِكتِكمِجصكككككَّ

                                 
 .145 /6م ن ا ظم: اجلام  ألحكام الق( 1)

= 
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كثمه  ييالا ال حقيقة هلا، وإيهاماا رمجاصّ  األشككككككككككيا ، وال بم ومججمجه تمكيبها، وأزمان ذلك، وأ
 .(1)ال  بمجا هلا، فت ظم  رد مه ال ي مفها، وتشتبه  به مه ال يقف  بيها

 فإْن سحم الساحم إ ساه، فهل يمججب ذلك قتبه أو ال؟
ذهب ههمجر األئمة، واألكثم مه ال بما  إىل أّن السككاحم يقتل، سككمجا  قتل وسككحمه أم ال، 

 .-رمحهم هللا– (5)، وأيّده القمطيب(4)، واحلراوبة(3)املالكية، و (2)وه ا م هب احلرهية
 وأبلتهم يف ذلك حجج مه الكتاب والسرة وامل قمجل:

 : أما الكتاب فقمجل هللا ت اىل                         

                                      

                                      

                                         

      ( :102سمجرب البقمب اشية). 
 واحلجة فيه مه  ال ة أوجه:

: أن هللا ت اىل  هه  ه  بّيه سككككككبيمان  بيه الصككككككالب والسككككككالم الكهم، وإمنا  سككككككبت األول
 .(6)اليهمجب إليه أ ه ساحم، فدّل  به أّن الساحم كافم، وإذا  بت كهمه، فقد حّل بمه

                                 
 .569 /5املههم ( 1)

 وما و دها. 50 /1ا ظم: أحكام القم ن لبجصاص ( 2)

 .327 /2، الهمجاكه الدواين 225 /4، الشمح الصغري 1364 /3ا ظم: امل مج ة ( 3)

 .185 /27، الشمح الكبري 302 /12، املغ  1279 /3ا ظم: مسائل  بد هللا ألويه ( 4)

فقالمجا: إن قتل رجال حلسككككحم سككككئل السككككاحم  -رمحهم هللا–لف الشككككاف ية . ورا574 /5ا ظم: املههم ( 5)
 ه سكحمه، فإن قال: يقتل سكحمي نالبا وقد قتبته وه وجب القمجب. ورالصكته: أّن السكحم ليس ممججبا 

 .154 /4، مغ  احملتاج 127 /9، روضة الرالبني 348 /11لبقتل. ا ظم: البيان لب مماين 

 .42 /2، اجلام  ألحكام القم ن 56 /1وه ال ميب ا ظم: أحكام القم ن ال( 6)
= 
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كهم لت اطيهم السكككككحم، فه ا صكككككميخ احلجة : أن هللا ت اىل ِحِكِم  به الشكككككياطني حلالثاين
 .(1)يف إ باا أّن ت بيم السحم كهم

: أّن املِبِكنْي  كاه حي ّ ران مه  تيهما مه الكهم وت ّبم السحم وت اطيه، فكان بليال لثالثا
 . وإذا  بت كهمه، فهمج رّبب و د إميان، وكهم و د إسالم.(2) به كهم الساحم
 : أما السنة

ٍِِة ضَََََْةَبٌن   )): قال: قال رسككككككككككككككمجل هللا   (3)ما روي  ه جردب -1 ٍَدُّ  لسََََا

 .(4)رواه المم ي ((بالسَّْيِف

 وه ا  اد يف حمّل الرزاع لمجال ما فيه مه ض ٍف.
مه اليهمجبي  يف سككككككياق قصككككككة سككككككحم الريب  -رضككككككي هللا  رها–حديت  ائشككككككة  -2

ا ان   هللذ وكِةْ ُت لماذ أرَّا أنا  قد ه)): قالت: اي رسككككككككككككمجل هللا! لمج أْحِمقكِْته؟ قال 

 .(6)متهق  بيه (((5)أْن أثرَي َه مى  لنَّاِس شةًّ ذ  أَرْةُت ِبَها  ُدِ َنْت

                                 
 .43 /2، اجلام  ألحكام القم ن 574 /5ا ظم: املههم ( 1)

 .54 /2، اجلام  ألحكام القم ن 56 /1ا ظم: أحكام القم ن الوه ال ميب ( 2)

األكثم. فسجره المجليد  همج جردب وه ك ب وه  بد هللا وه ِنْرم وه ِجْز  األزبي، مث الغامدي، وهمج قاتل الساحم  رد( 3)
إبطالقه. مث سار إىل أرض الّموم فبم  ل لك، مث أطبقه السجان ملا رأى مه صالته و بابته، وقيل: ول أمم  ثمان 

 .1/615، ا صاوة 1/361يزل يقاتل هبا املشمكني حىت ماا ل شم سرني مضنْي مه رالفة م اوية. ا ظم: أسد الغاوة 

. قال أومج  يسككككككككككككككه: ه ا 194 /6(، 1460ب ما جا  يف السكككككككككككككككاحم، )جام  المم ي، احلدوب، ح( 4)
حديت ال   مفه ممفمج ا إال مه ه ا المججه، وإتا يل وه مسككككككبم املكي ي ضككككككِ َّف  يف احلديت، وإتا يل 

والصههههههحي  عن جندب وه مسكككككككبم ال بدي البصكككككككمي قال وكي : همج  قة، ويموي  ه احلسكككككككه أيضكككككككا، 
 .291 /10حجم يف الهتخ . واحلديت ضّ هه احلاف  اوه موقو 

أي أمم حلبئم فدفرت أي ر ب مْت كما أفابه ا مام القمطيب واوه حجم رمحة هللا  بيهما. يرظم: املههم ( 5)
 .284 /10، فتخ الباري 573 /5

، ومسكككككبم يف الرب، حب السكككككحم، 272 /10(، 5763أرمجه البشاري يف الرب، حب السكككككحم، )( 6)
 سبم. و رد البشاري: أفال استشمجته، ودل أحمقته.. والبه  مل396 /14(، 5667)

= 



 االختيارات الفقهّية لإلمام أبي العّباس القرطبّي في غير العبادات

 536 

 ودل أحمقته. (1)(( يا رسول  هلل! أخةج  ))ويف له   رد مسبم: أهنا قالت:   -3

ويظهم   أن روايككة أفال أحمقتككه أوىل مه نريهككا؛ أل ككه ميكه أن  )): -رمحككه هللا–قككال القمطيب 
مجن استههمته  ه إحماق لبيد وه األ صم ال ي صر  السحم ف،جاهبا حالمتراع مه ذلك؛ لئال يق  تك

وني الراس شكمد وسكبب ذلك، فحيرئٍ  يكمجن فيه حجَّةا ملالٍك  به قتل السكاحم إذا  مل وسكحمه، وإمنا 
كان ويرهم مه   مه ذلك ملا  بَّه  بيه مه رمجف وقمجع شكككككككككككمٍّ وني املسكككككككككككبمني واليهمجب؛ ملا امتر  الريب 

ال هد وال مة، فبمج قتبه لثارْا فترة، ولتحدَّ  الراس أن حممدا يقتل مه  اهده وأّمره، وه ا حنمجا مما 
َََْحاَب ُُ        ))را اه يف االمتراع مه قتل املرافقني، حيت قال:  ، ((ِلَئ َّا َيَتَحدََّث  لنَّاُس أنَّ ُرَح ًَّد  َيْقُتُل أصَ

 .(2)((ل يف بيره ويف  هده، وهللا ت اىل أ بمفيكمجن ذلك م رِكهّ مًا  ه الدرمج 
مه إ ابب الضكككككككككككمري إىل السكككككككككككاحم  -رمحه هللا–وه ا ال ي صكككككككككككار إليه ا مام أومج ال باس 

فإهنم ي يدون الضمري إىل الّسحم  -حسب ما وقهت  بيه–رالف ما جمى  بيه سائم الشماح 
إرماج السككككحم، فدفرها رسككككمجل هللا  واملماب )): -رمحه هللا–ال ي وضكككك  يف البئم، ول ا قال الرمجوي 

  وأررب أّن هللا ت اىل قد  افاه، وأ ه ااف مه إرماجه وإحماقه وإشكككا ة ه ا ضكككمرًا وشكككماا  به
 .(3)((املسبمني مه ت كُّم السحم أو ت بُّمه وشيمج ه

أتويل القمطيب يف إ ابب الضككككككمري            إىل  -رمحه هللا–واسككككككتغمب احلاف  اوه حجم 
أ سككككككككككككب لت،ويل القمطيب،  ، وِكْيد أّن ال ي يظهم  : أّن الت بيل ال ي ذكمه الريب (4)السككككككككككككاحم

اسكككتشمجها وجا  هبا، وج ل كّبما  وينيّ ده ما ورب يف المواية األرمى مه ه ه القصكككة أن الريب 
ةً  مه إرماجه أو إحماقه همج  . وه ا ينيّ د أن ال ي امتر  الريب (5)حّل  قدًب وجد ل لك رهَّ

 يهمجبي ال ي ِسِحِمه. وال بم  رد هللا ت اىل.ال

                                 
 .399 /14(، 5669يف املمجض  الساوق ومقم )( 1)

 .574 /5املههم ( 2)

 .399 /14شمح الرمجوي  به صحيخ مسبم ( 3)

 .289 /10ا ظم  فتخ الباري ( 4)

. ول ورب 162 /7. االسكككككت كار ه ه المواية رواها أومج  مم يف االسكككككت كار مه مسكككككرد زيد وه أرقم ( 5)
أن السككككككحم اسككككككتشمج. يرظم  -رضككككككي هللا  رها– رد البشاري مه رواية اوه  ييرة مه مسككككككرد  ائشككككككة 

= 
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عاب  )): (1)مككككا رواه  ممو وه بيرككككار -4 َين َهم        أنَّ ُه َة بي  خل َعاِو َتَب إلمى َجْزِء ْبِي ُر كم

ٍَْنفِ ْبيِ  مْيسإ  ٍِةإذ وكمانَ ةالن كاتب جزءذ  -وكان هارً ا لع ة-(2) ْلأم َََا أنِ  ْ ُتلْ ُكلَّ سَ

ٍَِةذ  مَضَةْبَنا أْهَنا مُهيَّ ال:  أْرَسْ َنا  مَوَجْد  .(3)أرمجه  بد المزاق ((َنا ث ماث َسَو 

رضَََ   هلل  - (4)أنَّ َجاِرَيًن حلفصَََن)) -رضكككككككككككككي هللا  رهما–و ه اوه  مم  -5

َد  ل -هنها ْب َة مْت بذلكذ  أَرَةْت بها َه َت َي َزْيد ََسَحَةْتهاذ و ْه َي ْب  ٍَْ   (5)ةَّ

                                 
. وأطال احلاف  اوه 286 /10(، 5765صكككككحيخ البشاري يف الرب، حب هل يسكككككتشمج السكككككحم؟ )

 حجم يف التمججيه واجلم  فبيرظم هرالك.

جلمحي ممجالهم.  قةا. مه الماو ة. ماا سرة ست و شميه ومائة. ا ظم: همج  ممو وه بيرار املّكّي، أومج حممد األ مم ا ( 1)
 .421تقميب الته يب ص

همج جز  وه م اوية وه حصني وه  بابب وه الرزّال وه ممّب التميمي، الس دي،  ّم األحرف وه قيس. كان  امل  مم  به األهمجاز.  (2)
 .1/586، ا صاوة 1/337ا ظم: أسد الغاوة وارتبف يف صحبته. و اش جز  إىل أْن و  ليزيد و ض  مبه. 

، واوه أيب شكككيبة يف احلدوب، حب 179 /10(، 18745أرمجه يف املصكككرف، يف حب قتل السكككاحم، )( 3)
، و بد هللا وه ا مام أمحد  ه أويه مه طميق 467 /9(، 29463ما قالمجا يف الساحم وما يصر  وه؟ )

. 136 /8لبيهقي يف القسامة، حب تكهري الساحم... ، وا1280 /3سهيان وه  ييرة وه، يف مسائبه 
. قبت:  سكككككب الشكككككيخ 1228 /3وهمج يف )ما صكككككخ مه  ًثر الصكككككحاوة يف الهقه( حب قتل السكككككاحم 

إىل البشاري ه ا األ م، وذكم حهيده الشككيخ  بد الممحه وه حسككه  -رمحه هللا–حممد وه  بد المجهاب 
قتل السككككككككككككككمجاحم. وي أقف  به شككككككككككككككي  مه ذلك يف  أن الكتاب يف البشاري ودون ذكم -رمحه هللا–

(. نري أن ال ي و لك المقم همج 3156الصككحيخ، و سككب الشككيخ المجليد  ل فماين إىل البشاري ومقم: )
كتاب  مم إليهم حلتهميق وني كّل ذي حممم مه افمجس.. وليس فيه قضكككككككككككية السكككككككككككحم، فْبي ِحمَّر. يرظم: 

،  309 /6(، 3156جلزية واملمجاب ة م  أهل ال مة واحلمب، )البشاري، كتاب اجلزية واملمجاب ة، حب ا
 .474 /2فتخ افيد م  ت بيق الدكتمجر  بد الممحه  ل فماين 

 رد رريس وه ح افة، وكان  هي أّم املنمرني، واورة أمري املنمرني. حهصة ورت  مم وه اخلراب القمشية ال دوية. كا ت قبل الريب ( 4)
و د  ائشة سرة  ال  مه اهلجمب  به الماجخ؛ ألّن زوجها ق تل أبحد سرة  ال .  ديرة. تزّوجها الريب ممه شهد ودرًا، وماا حمل
وذلك يف هابى األوىل سرة إحدى  -رضي هللا  رهما-ستمجن حديثا. ماتْت ملا حي  احلسه م اوية روي هلا  ه رسمجل هللا 

 .8/86، ا صاوة 2/605ب األتا  والبغاا وأرو ني، وقيل: وقيْت إىل سرة مخس وأرو ني. ا ظم: هت ي

، وهمج صحايب حّركه رسمجل هللا همج  بد الممحه وه زيد وه اخلراب القمشي، ال دوي، اوه أري  مم وه اخلراب  (5)
= 
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هاذ  أْنكمَة يلك هث ان      ِكُة ه ى أم   ملؤرن     قال   قمَت م ْن  بي ه ة: را ُت

َتَة مْتذ  مَسكمَت هث ان  .(1)أرمجه  بد المزاق ((ِرِي  رةأة َسَحَةْت و ْه

 وَنُتْأأتَ مث قال:  (2)أ ه قتل سككككككككككككككاحمًا  رد المجليد وه  قبة))  ه جردب البجبي  -6

 .(3)أرمجه البيهقي ((وَنُةِصْبُت ْمُتوأْن َةْح لس 

: أّن ه ه  ًثر صكحيحة يف قتل السكاحم،  ه ها ة مه ذه اآلاثروجه االستدالل من ه
 ، مرهم ربيهتان راشدان،  وقد أممه حتبا هم، واقتها   ًثرهم.الصحاوة 

                                 
 ومسخ رأسه، وب ا له حلربكة، فما رئي م  قمجم ق  إال فاقهم طمجال. تمجيف الريب ،  وله ست سرمجاا، زّوجه  مم
 فمجلدْا له  بد هللا. ماا قبل اوه  مم يف والية  بد هللا وه الزوري اورته فاطمة ، ا ظم: هت يب األتا  والبغاا .
 .5/30، ا صاوة 1/276

، و بد هللا وه ا مام أمحد يف 180 /10(، 18747أرمجه يف املصككككككككككككككرف يف حب قتل السككككككككككككككاحم، )( 1)
. وهمج يف ) ما صككخ 136 /8سككاحم... ، والبيهقي يف القسككامة، حب تكهري ال1281 /3مسككائل أويه 

. وأصل القصة  رد ا مام مالك يف املمجط، يف ال قمجل، حب ما 1229 /3مه  ًثر الصحاوة يف الهقه( 
. مه طميق حممد وه  بد الممحه وه سككككككك د وه زرارب أ ه 377 /2(، 1672جا  يف الغيبة والسكككككككحم، )

يف كتاب  -رمحه هللا– بد المجهاب  وبغه  ه حهصكككككة... حلقصكككككة تتصكككككما. وصكككككححه الشكككككيخ حممد وه
 . 475 /2التمجحيد، ا ظمه م  شمحه فتخ افيد 

 همج أومج وهككب المجليككد وه  قبككة وه أيب م ي  أحن وه أيب  ممو ذكمجان وه أميككة، األممجي، أرمج  ثمككان وه  هككان  (2)
إىل أن اسكككككككككككككتشبف،  ألمه، وأمهما أروى ورت كميز وه أمية. أسكككككككككككككبم  ام الهتخ، وكان و د ذلك يف كرف  ثمان 

فمجاله الكمجفة و د أْن  زل سكككككككككككككك د وه أيب وقاص. مث  زله  ه الكمجفة و د  بمجا صككككككككككككككالته الصككككككككككككككبخ حلراس أرو ا وهمج 
. وكان المجليد مه رجال قميش ظمفا وحبما، وشككككجا ة سكككككمان، فجبده  ثمان و زله ووىّل و ده سكككك يد وه ال اص 

. وأقككام حلمقككة إىل أْن مككاا يف رالفكة ن حيّمض  به قتككال  بي وأبح. وو ككد مقتككل  ثمككان ا تزل الهترككة، ولكرككه كككا
 .6/481، ا صاوة 4/675. ا ظم: أسد الغاوة م اوية 

.  قل الشككككككككيخ حممد وه  بد المجهاب  ه ا مام أمحد 136 /8يف القسككككككككامة حب تكهري السككككككككاحم... ( 3)
به صاحب كتاب: )ما صخ . وأور 476 /2تصحيحه له، كما يف كتاب التمجحيد م  شمحه فتخ افيد 
. ووق   رده جردب اجلببي وهمج 1229 /3مه  ًثر الصككككككككككككككحاوة يف الهقه( يف حب قتل السكككككككككككككككاحم، 

 تصحيف تصحيحه مه مصدره وهمج السره الكربى. 
= 
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 .(1): أن الساحم كافم فيقتلمن املعقول -7

 املسألة الثانية: قتل الزنديق
مُّ الكهمالزنديق  .(2): همج مه يظهم ا سالم، وي س 

يتمجب مه قبل الظهمجر  بيه، أو ال. فإن هب قبل الظهمجر  بيه، والمجقمجف والز ديق إما أن 
  به حقيقته، قببت تمجتبته اتهاقًا.

وأما إن ظ ه ِم  بيه قِكْبِل تمجوته، فهل يستتاب أو ال؟ وإذا هب و د الظهمجر  بيه فهل تره ه 
 تمجوته يف رف  احلّد )القتل(، أو ال؟

 ه قمجلني:يف ذلك  ب -رمحهم هللا–ارتبف ال بما  
: أّن الز ديق ال يسككككككككككككككتتاب وإْن أ به تمجوته ي تره ه يف رف  احلّد  ره، وه ا القول األول

 .-رمحهم هللا– (5)، وارتيار القمطيب(4)، واملشهمجر  رد احلراوبة(3)م هب املالكية
: أّن الز ديق يسككككككككتتاب، وإذا هب  ه ته يف رف  احلكم  ره، وهمج  م هب القول الثاني

 .-رمحهم هللا– (7)، والشاف ية(6)احلرهية
: يمج  اخلالف يف ه ه املسكككككك،لة إىل الرظم فيما يك ْ ِبم  وه صككككككدق الز ديق يف سبببب الخالف

مُّ الكهم مه قبل الظهمجر  بيه، ف،ظهم تمجوته، وأ به رجمج ه، فإ ه ي  تمجوته، وذلك أ ه إذا كان ي سكككك 
بل، ومسكككككتسكككككمّا لبكهم، فمه را ه يزب  به حالته السكككككاوقة شكككككيئا، إذ كان مظهمًا لإلسكككككالم مه ق

الظككاهم مه قمجلككه، والبككائه مه حككالككه،ي يهككدر بمككه، وقبككل تمجوتككه، ومه را ه أّن ذلككك ا ظهككار ال 

                                 
 .303 /12املغ  ( 1)

 .269 /12. ويرظم املغ   634 /2حدوب اوه  مفة م  شمح المصاع  ( 2)

 .158 /3، أسهل املدارن 327 /2، الهمجاكه الدواين 261 /2ا ظم: الشها لبقاضي  ياض ( 3)

 .293 /4، ا قراع 168 /2، احملمر 4650 /9ا ظم: مسائل ا مام أمحد ومواية اوه مرصمجر ( 4)

 .218 /6، و154 /5، و107 /3ا ظم: املههم ( 5)

 تبيني احلقائق. ، حاشية الشبيب  به 530 /3، حتهة الهقها  501 /3ا ظم: تتصم ارتالف ال بما   (6)

 وما و دها. 75 /10، روضة الرالبني 49 /12، البيان لب مماين 341ا ظم: تتصم املزين ص ( 7)
= 
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اتبف  ه حالته األوىل، ول التقية  رد اخلمجف  ني ز دقته، ي يقبل قمجله، وأهدر بمه، فإن كان 
 م.. وهللا أ ب(1)هئبا  ه ته فيما ويره ووني هللا  ّز وجلّ 

 :األدلة
 :أدلة أصحاب القول األول

  قمجله ت اىل:   -1                         :سكككككككككككككككمجرب البقمب اشية

(160). 

: أّن هللا ت اىل شكككككككككمط يف قبمجل التمجوة التبيني، والز ديق ال تظهم مره وجه االسهههههههتدالل منه
ماا لبكهم، فإذا و ق ِف  به ذلك ف،ظهم  المة تبنيّ    رجمج ه وتمجوته؛ أل ه كان مظهمًا لإلسككالم، م سكك 

 .(2)التمجوة، ي يزب  به ما كان مره قببها، وهمج إظهار ا سالم
: أب رككا مككا كبّ ْهرككا مرككه إال الظككاهم مه حككالككه، وهمج يف البككاطه ممجكمجل إىل روككّ ه، وقككد ونوقش

 .(3)طره كت، ريها يف ظاهمهجيمجز أن تن ّ ِم التمجوة يف ح
َرْي َبدَّّل ديَنُ  ))قال:  أّن الريب  -رضكككككككككي هللا  رهما–مه السكككككككككرة:  ه اوه  باس   -2

 .(4)أرمجه البشاري (( ماْ ُت وُه

ري غميََّة  ))-وهللا أ بم–فيما   مى  وم ىن قمجل الريب  )): -رمحه هللا–قال ا مام مالك 

ه مه رمج مه ا سككككككككككالم إىل نريه، مثل الزهبقة وأشككككككككككباههم، فإّن ، أ (5)((ِديَنُ   اضَََةبو  ُهُنقمُ 
ّمون الكهم  أولئك إذا ظ ه ِم  بيهم ق ت بمجا وي يسككككككككككككككتتاومجا؛ أل ه ال تك ْ ِمف  تِكمْجوِكت هم، وأهنم كا مجا ي سكككككككككككككك 

                                 
 .1141 /3استهدا يف تصمجيم سبب اخلالف مه كتاب  قد اجلمجاهم الثميرة ( 1)

 .269 /12املغ  ( 2)

 . حرتصار.411 /16احلاوي ( 3)

. وأرمجه ا مام 180 /6(، 3017ب ال ي ّ ب و  اب هللا، )أرمجه البشاري يف اجلهاب والسري، ح( 4)
ورحمجه، يف كتاب األقضية، حب القضا  فيمه ارتّد  ه  مالك ممسال  ه زيد وه أسبم  ه الريب 

 يف املس،لة. -رمحه هللا–. و بيه استدالل ا مام مالك 258 /2(، املمجط، 1478ا سالم، )

 يف املمجض  الساوق. -ه هللارمح–ه ا له  رواية ا مام مالك ( 5)
= 
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وي برمجن ا سككككالم، فال أرى أن يسككككتتاب هنال ، وال يك ْقِبل  قِكمْجهل م، وأما مه رمج مه ا سككككالم إىل 
 .(1)((وأظهم ذلك، فإ ه يستتاب فإن هب وإال ق ت لنريه 

اسكككككككككككتتاهبم وب اهم إىل ا سكككككككككككالم فبم  : أبّن يف و ض طمق احلديت: أّن  بياا ونوقش
 .(2)يمج مجا فقتبهم

مِفِه  مه  قال: أته رجل الريب  -رضكككككي هللا  رهما– ه جاوم وه  بد هللا  -3 حجل ْ ما ة مرصكككككِ
ة، و  يقب ض  مرها ي ري الراس، فقال: اي حمّمد!  رسكككككككمجل هللا ح رِكنْيٍ، ويف  مجب والل فضكككككككّ

وْي مكم! وَرْي َيْعِدْل إي  مل أُكْي أْهِدُل؟ لقد ِخْبُت وَخسَََِْةُت إْن مل أُكْي        )): اْ د ْل، قال 

: : ِبْ   اي رسكككككككككككككمجل هللا ف،قتل ه ا املرافق، فقال ، فقال  مم وه اخلراب ((أْهِدلُ 
 .(3). رواه مسبم((َث  لنَّاُس أن   أْ ُتُل أْصَحاِب َرعاَي  هلل أْن َيَتَحدَّ))

مه قتل املرافقني، م   بمه أب يان  هل ه ال بة امتر  الريب  )): -رمحه هللا–قال القمطيب 
كثري مرهم وورهككاقهم، وال ي بِتهككت  إىل قمجل مه قككال إبوككدا   بككٍة أرمى؛ ألّن حككديككت جككاوم ونريه 

، فال  هاق و ده، وإمنا همج الز دقة، ْت تبك ال ّبة و د رسكككككمجل هللا  اد يف تبك ال ّبة. وقد أ م رِ 
وهذا هو أو سككككبَّه ق ت ِل وال يسككككتتاب،  ، فمه  ذى رسككككمجل هللا -رمحه هللا–ك لك قال مالك 
 .(4)((احلق  والصواب

 .(5): أّن التمجوة ال تقبل مه امل صية املستسّم هبا كالزه والقتلمن املعقول  -4

 ا وني تتبِهنْي، وويككككا ككككه: أّن املقّم حلزه والقتككككل يف جمبس احلكم إقمارا : أب ككككه هوينهههاقش
صكككككككككككككحيحا م  إ الن  دمه، وظهمجر تمجوته، ال يسكككككككككككككق   ره حكمهما، خبالف الز دقة، فبمج أقّم 

 وز دقته، م  إ الن التمجوة، وصدق األووة، ي يبزمه شي  اتهاقا، فافمقا.

                                 
 .258 /2املمجط، ( 1)

 . 338 /12ا ظم: فتخ الباري ( 2)

 .159 /7(، 2446صحيخ مسبم، الزكاب، حب ذكم اخلمجارج وصهاهتم، )( 3)

 .107 /3املههم ( 4)

 .846 /2ا ظم: ا شماف لبقاضي ( 5)
= 
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ب  بيه، فكان الز ديق أوىل؛ ألّن احملارب إذا كان أّن احملارب ال تقبل تمجوته و د القدر   -5
ضككككككمره  به األممجال واألودان، فالز ديق ضككككككمره  به القبمجب واألباين، فكا ت جمميته 

 .(1)أنب ، وم صيته أ ظم

حلهمق وني األمميه، وذلكككك الفماقهمكككا يف م ىن احلكم؛ ألّن احلماوكككة يقتكككل فيهكككا  ونوقش
يف رف ه، والمّ ّبب يقتل فيها وظاهم قمجله الداّل  به م تقده، فجاز أن  وظاهم ف به، فبم تن ّ ْم التمجوة

 .(2)يمف ها ما جا سها مه القمجل يف تمجوته، وحيمل ذلك  به زوال م تقده

 : أدلة أصحاب القول الثاني
 قمجلكككه ت كككاىل:  -1                             

                  ( :94سمجرب الرسا  اشية). 

رضككككي –وسككككبب الرزول يبنيّ  وجه احلجة وطميق االسككككتدالل، فقد روى  بد هللا وه  باس 
ْصَحاِب رسول  هلل    ))قال:  -هللا  رهما ُس مْيمإ ه ى نفةإ ِرْي أ َوَرَعُ  غمَنٌم لمُ ذ   َرةَّ َرُجٌل ري بين 

س ََّم ه مْيكم إلَّا ِلَيَتَعوََّي ِرْنُكْمذ  قارو   مقمَتُ وُه َوأمَخُذو  غمَنَ ُ ذ  مأمَتوْ    َس ََّم َه مْيِهْمذ  الو : َرا    ِبَها  م

   أْنَزَل  هلل َتَعاىل: َرسوَل  هلل                            

       ( :94سمجرب الرسا  اشية) )) (3)رواه المم ي. 
 .(4): أّن هللا ت اىل أمم حلتبنيُّ والتثبُّت، واألر  حلظاهم بون السمائموجه االستدالل منه

                                 
 .117 /3ا ظم: إ الم املمجق ني ( 1)

 .412 /16احلاوي ( 2)

. وحسكككككككره. و قل  ره 121 /11(، 3030لمم ي يف التهسكككككككري، حب ومه سكككككككمجرب الرسكككككككا ، )أرمجه ا( 3)
. احلاف  اوه كثري أ ه صككححه، ول به الرتالف الرسككخ، مث صككححه احلاف  اوه كثري ورّب  به مه أ ّبه

 .349 /2يرظم تهسري القم ن ال ظيم 

 .410 /16ا ظم: احلاوي ( 4)
= 
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يق وز دقته أقمجى مه البيرة هبا  بيه، فبما قببت تمجوته إذا : أّن إقمار الز دمن املعقول -2
 .(1)أقّم هبا، كان أوىل أْن تقبل يف قيام البيرة هبا

أ ه لمج جاز أْن اتبف حكم التمجوة يف جهم الكهم وسككككككمّ ه، لكان قبمجل تمجوة املسككككككاتم  -3
وه  أوىل مه قبمجل تمجوة افاهم؛ ألّن اجلهم وه يدّل  به قمّجب م تقده، واالسكككككككككككتسكككككككككككمار

 .(2)يدّل  به ض ف م تقده، فبما ورل ه ا كان  ّبته أورل

 :الترجيح
 همج القمجل الثاين، وذلك ملا يبي: -وال بم  رد هللا ت اىل–ال ي يظهم 

: أّن فيكككه األرككك  حلظكككاهم، وإيككككال البكككاطه إىل  اّلم الغيمجب، واملرَّب   به رهكككااي أوال
إّن  مل ُأوَرْة أْن )): ، وقكد قكال الريب القبمجب، وهمج أصكككككككككككككككل  ظيم يف حب الت كامكل م  الركاس

 .(3)((ُأَنقَِّب َهْي ُ ُ وِب  لنَّاِسذ َولما أمُشقَّ ُبُعوَنُهْم
: أّن الكافم تقبل تمجوته مبجّمب  رقه حلشككككككككككككككهابب، حىت يف م مض القتال، واشككككككككككككككتداب ااثني

 به التهبكة،  الرضككككال، وحىت و د إزهاقه أل هس منمرة، وا تدائه  به أ ضككككا  حمممة، وإشككككمافه
يف  قال: و ثرا رسكككككمجل هللا  -رضكككككي هللا  رهما–فكان الز ديق أوىل، وقد روى أسكككككامة وه زيد 

ت ه  فِكمِجِقِ  يف  سككككككككككككككميٍَّة، فصككككككككككككككبَّْحرا احل م قاا مه جهيرة، ف،ْبرِْكت  رجال، فقال: ال إله إال هللا، ِفرِِ ركْ
: اي ((أ ماَل لما إلمَ  إلَّا  هلل؟)): فقال رسكككككككمجل هللا   هسكككككككي م ْه ذلك. ِف ِِكْمت ه  لبريب  ، قال: قبت 

الح. قال:  ٍَتَّى َتْع مَم أ المَها أْم لما؟))رسكككككمجل هللا! إمنا قاهلا رمجفًا مه السكككككّ  ((أم م ما شَََقمْقَت َهْي  مْ ِب  
 .(4)متهق  بيه

                                 
 .411 /16املصدر الساوق ( 1)

 املصدر  هسه.( 2)

أرمجككه البشككاري يف املغككازي، حب و ككت  بي وه أيب طككالككب ورككالككد وه المجليككد إىل اليمه قبككل حجككة ( 3)
. مه 163 /7(، 2449، ومسبم يف الزكاب، حب ذكم اخلمجارج وصهاهتم، )84 /8(، 4351المجباع، )

 .حديت أيب س يد اخلدري 

، 647 /7(، 4269ه زيد إىل احلمقاا مه جهيرة، )أرمجه البشاري يف املغازي، حب و ت أسككككامة و( 4)
. وه ا له  286 /2(، 273ومسكككككككبم يف ا ميان، حب حتممي قتل الكافم و د أن قال: ال إله إال هللا، )

= 
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قال: اي رسكككككككككككككمجل هللا! أرأيِت إْن لقيت  رجال مه الكهار   (1)و ه املقداب وه األسكككككككككككككمجب
تك ب ه  اي فقات ب ، فضكككككمب إحدى يِديَّ حلسكككككيف فقر ها، مث الذ وشكككككجمب فقال: أسكككككبمت  هلل، أف،ِقكْ

: اي رسككككككككككمجل هللا! إ ه قد قر  إحدى ((لما تْقُتْ ُ )) رسككككككككككمجل هللا؟ قال رسككككككككككمجل هللا  ، قال: فقبت 
تك ب ه ؟ قال رسككككككككككككككمجل هللا   مَتْ َت   هنَُّ       لما تْقُتْ  ذ  هنْ   )): يِديَّ. مث قال ذلك و د أْن قر ها أف،ِقكْ

 .(2)متهق  بيه ((ِبَ ْنِزلمِتكم  مْبَل أْن َتقُت م ذ وإنَّكم ِبَ ْنِزلمِتِ   مْبَل أْن َيُقوَل كمِ َ َتُ   لَِّت   ماَل
ويكهي ه ان احلديثان يف ويان الّزجم  ه الت مُّض مله  رق وكبمة ا سكككككالم، وأ به تمجوته 

 ت رمِح ، تغبيًيا حلماية الدما ، وحه  األ هس. لمبّ  األهم، وأّن االحتماالا األرمى
 : أّن هللا ت ككاىل ج ككل ا ميككان ج رككًّة، حته  مه السككككككككككككككيف، كمككا قككال ت ككاىل: ااثلثه   

   ( :2سكككككككككككككككمجرب املرافقمجن اشية))وه ا يدّل  به أّن إظهار  (3)، وق م   وكسككككككككككككككم اهلمزب )إمياهنم
 .(4)القتل ا ميان ج رَّة مه

 
 

                                 
 مسبم.

مجب أومج م بد، وقيل: أومج األسمجب املقداب وه  ممو وه   ببة وه مالك وه روي ة وه مثامة البهماوي، اشتهم حملقداب وه األس (1)
أل ه حالف األسمجب وه  بد يغمج  الزهمي فتبّراه، فرسب إليه. وهمج مه الساوقني إىل ا سالم، وهاجم إىل احلبشة، وي 
يهاجم إىل املديرة ل دم قدرته حىت جا ْا سمية  بيدب وه احلار  فاحناز م ه املقداب و تبة وه نزوان إىل املديرة. وشهد 

ا ران وأرو مجن حديثا. تمجيف حجلمف  به  شمب  . روي له  ه رسمجل هللا  ودرا وأحدا وسائم املشاهد م  رسمجل هللا
أميال مه املديرة، ومحل  به رقاب المجال إىل املديرة يف رالفة  ثمان سرة  ال  و ال ني، وهمج اوه سب ني سرة، 

 .2/414، هت يب األتا  والبغاا 4/475. ا ظم: أسد الغاوة وصبه  بيه  ثمان 

، ومسبم يف ا ميان، حب 401 /7(، 4019البشاري يف املغازي، حب شهمجب املالئكة ودرا، )أرمجه ( 2)
 .282 /2(، 270حتممي قتل الكافم و د أن قال ال إله إال هللا، )

 .220 /6همج قما ب الضحان وه مزاحم، واجلمهمجر وهتخ اهلمزب. تهسري القم ن ال ظيم ( 3)

 مف.وتص 163 /3ا شماف الوه املر ر ( 4)
= 
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 املطلب السادس: إقامة السي  د احلدن على عبده أو أمته
األصل يف إقامة احلدوب أ ه لبحاكم أو مه يريبه  ره، وذلك قرً ا لباب اال تقام والث،راا، 
فيما لمج و ك ِل ذلك إىل  حاب الراس، ويف ه ا ا تبار املصبحة، وبر  املهسدب، أما املصبحة: فهي 

ترهري املسكككككبم مه ال  مجب وتكهريها، وأما بر  املهسكككككدب: فهي يف إسكككككراب إقامتها إقامة احلدوب، و 
 إىل احلكام، فبمج كان ذلك إىل  حاب الراس، ال تشما الهمجضه، و مَّت الببمجى، وظهم اخلصام.
وأما السككككككككّيد م   بده أو أمته، إذا ظهم مره الزه، وذلك الظهمجر إما حلبّيرة الصككككككككابقة، أو 

ه، فهل لبسككككككككككككككيد أن يقيم احلد  به  بده أو أمته، أو ال وّد يف إقامته مه حال ماف وشككككككككككككككموط
 احلاكم؟

ذهب ههمجر األئمة إىل أّن لبسككككككككككيد إقامة احلدّ   به  بده وأمته، إذا ظهم مره الزه، وه ا 
 .-رمحهم هللا– (4)، وارتيار القمطيب(3)، واحلراوبة(2)، والشاف ية(1)م هب املالكية

 بلة مرها:واستدلمجا  به ذلك أب
ٍَِدُكْم  مَتَبيََّي ))يقمجل:  قال: ت ت رسكككككككككمجل هللا   ه أيب هميمب  -1 إي  َزَنْت أمَرُن أم

ِزَناَ ا  مْ َيْجِ ْد ا  ْلَحدَّذ َولما ُيثة ْب َه مْيَهاذ ثمَّ إْن َزَنْت  ْ َيْجِ ْد ا  ْلَحدَّذ َولما ُيثة ْب 

متهق  ((َناَ ا  مْ َيِبْعهاذ َولمْو ِبَحْبلإ ِرْي شََََََعةإ    ه يهاذ ثمَّ إْن َزَنِت  لثالثن  مَتَبيََّي زِ    
 .(5) بيه

 . (6)وه ا  اد، ال يربغي ال دول  ره

                                 
 .240 /4، الشمح الصغري 200، إرشاب السالك ص 868 /2ا ظم: ا شماف لبقاضي ( 1)

 .198 /4، مغ  احملتاج 102 /10، روضة الرالبني 377 /12ا ظم: البيان لب مماين ( 2)

 .150 /10، ا  صاف 470 /9، املبدع 29 /10ا ظم: الهموع ( 3)

فمأوا أن احلد ال يقيمه أحد إال إبذن ا مام، ول  -هم هللارمح–. ورالف احلرهية 119 /5ا ظم: املههم ( 4)
 /6، البراية 235 /5 ا اوه جنيم  به أ ه لمج أقامه مه نري إذ ه ي يسككككككككككككق  احلد! ا ظم: فتخ القديم 

 .133 /3، الرهم الهائق 218

 سبق  مجيه يف مس،لة تغميب ال بد.( 5)

 .89 /17ا ظم: احلاوي ( 6)
= 
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ه ا حديت متهقا  به صحَّت ه... وال مل  به ه ا  )): -رمحه هللا- (1)قال ا مام البغمجي
 به ممبمجك ه بون  رد أكثم أهل ال بم مه الصككككككحاوة فمه و دهم، قالمجا: جيمجز لبسككككككيد إقامة احلدّ  

 .(2)((السبران
: أبّن املماب هب ا احلديت: إذا أذن له ا مام، ويدّل  به صككككككككككككككدق ه ا الت،ويل أّن ونوقش

ه ا األمم ليس  به ظاهمه اتهاقا، ذلك أّن ظاهمه إجياب إقامة احلّد مه السككككككككككككككيد، والمججمجب 
 .(3)مرتٍف اتهاقًا

 :  ه ه ا الت،ويل مه وجهني:وأجيب
 الق احلديت مير  مه ه ا التقييد.: أّن إطاألول
: أ ه ا ْبي ه ا احلديت  ه فائدب: وذلك أّن ا مام لمج أذن لغري السككككككككككككككيد لكان له الثاين

 .(4)إقامة احلد  بيه
َيا أميَُّها  لنَّاُس: أِ يُ و  هََ مى أمِر َّاِئُكُم  ْلَحدَّ َرْي      ))قال:   ه  بّي وه أيب طالب  -2

َصَي ِرْنُهْم َوَرْي لم  ٍْ َزَنْتذ  أمَرَةِن  أْن أْجِ َد اذ  ْم ُيْحِصْيذ  هنَّ أَرًن ِلةسول  هلل   أ

ٍَِديُث َهْهد  ِبِنفماسإذ  مَبشَََِيُت إْن أنا َج مْدُتَها أْن أْ ُت مَهاذ  مَذكمْةُت َيِلكم   هي  ِ َ  

ٍَْسْنَت ل نَِّب     .(5)رواه مسبم (( قال: أ

                                 
، شكككيخ ا سكككالم، حميي السكككرة، أومج حممد احلسكككني وه مسككك مجب وه حممد وه الهما  احلاف ال المة،  همج الشكككيخ ا مام ( 1)

م، صككاحب التصككا يف، كشككمح السككرة، وم اي الترزيل، واملصككاويخ، وكتاب الته يب يف الهقه،  البغمجي، الشككاف ي، املهسككّ
يقة قبل السّتني وأرو مائة، وت  مره، واجلم  وني الصحيحني. تهّقه  به شيخ الشاف ية القاضي حسني صاحب الت ب

ومه أيب  مم  بد المجاحد وه أمحد املبيحي، وأيب احلسككه حممد وه حممد الشككريازي، وحّد   ره أومج مرصككمجر حممد وه 
أسكككككككك د ال راري، وأومج الهتمجح حممد وه حممد الرائي، وها ة. يبّقب مبحيي السككككككككرة، وركه الديه، كان سككككككككّيًدا إماًما، 

تمجيف مبمو الّموذ مديرة مه مدائه رماسككان يف شككمجال سككّت  شككمب ومخسككمائة، وبفه جبرب شككيشه القاضككي   املا  المة.
 .7/75، طبقاا الشاف ية لبسبكي 19/439حسني، و اش وضً ا وسب ني سرة. ا ظم: سري أ الم الربال  

 وما و دها. 297 /10شمح السرة ( 2)

 .220 /6ا ظم: البراية ( 3)

 .90 /17ا ظم: احلاوي ( 4)

 .212 /11(، 4425صحيخ مسبم، احلدوب، حب أترري احلد  ه الرهسا ، )( 5)
= 
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 .(1)رواه اوه أيب شيبة ((َزَنى َرْ ُ وُكُ  َضَةَبُ   ْلَحدَّأنَُّ  كماَن إي  )) و ه أ س وه مالك  -3

َََْنأما  ْلاَيقمَب ُتْكَرأْد))و ه  بد الممحه وه أيب ليبه قال:  -4 َََْي ْمُ َو اِرص  ةميَدِلَو ْل وَنُبِةض

 .(2)أرمجه البيهقي ((ْتَنإي  َز ْمِهِساِلَج  َرِ  ْمِ ِداِئلمَو ْيِر

وي يرقل رالف يف  صكككككمهم، وال   م ِف مرازع   فه ه حكاية  ه ها ة مه الصكككككحاوة
 .(3)يف زماهنم، فكان إهاً ا

 املطلب السابع: إقامة احلد  على املريض
إذا وجب احلدُّ  به شكككككشا، وكان مميضكككككا ممضكككككا ويّ ًرا، اشكككككه م ه التبف والهمجاا، إما 

 :لرهسه أو  ضمجه فيما لمج أقيم  بيه احلّد، فالرظم يف  مجع احلّد يرقسم  مج ني
األول: أن يكمجن المجاجككب يف احلككّد القتكككل، فهككك ا يك رِكهكككَّ ، وال يرتظم ومبه؛ ألّن التككك،رري يف 

 اجلبد إمنا خلمجف اهلالن، وه ا مصريه إليه، فبم يكه لبت،رري م ىن.
الثككاين: أن يكمجن المجاجككب بون ذلككك، ككك،ن يكمجن جبككدا: مككائككة جبككدب أو مثككا ني أو بون 

 ه، أو ال؟ذلك، فهل يقام احلّد  بيه يف ممض
 يف ذلك  به  ال ة أقمجال: -رمحهم هللا–ارتبف ال بما  

، وارتيار (4): ال يقام احلّد  به املميض، ويرتظم ومبه، وهمج م هب املالكيةالقول األول
 .-رمحهم هللا– (5)القمطيب

                                 
 .317 /9(، 28738املصرف ومقم: )( 1)

 .245 /8السره الكربى، حب حد المجل أمته ( 2)

 .379 /12ا ظم: البيان لب مماين ( 3)

 .350 /2الدواين ، الهمجاكه 1150 /3،  قد اجلمجاهم الثميرة 258 /6ا ظم: املدو ة الكربى ( 4)

 وما و دها. 125 /5ا ظم: املههم ( 5)
= 
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: إْن كان ممضه مما يمجه ومبه، ا تظم حىت يربأ، وإن كان ال يمجه ومبه أو القول الثاني
، وجبكككد هبكككا ممب واحكككدب، وهمج مككك هكككب (1)يف البريكككة، ه  مكككائكككة مه مشمال الرشكككلككككان ضكككككككككككككك 

 .-رمحهم هللا–(3)، والشاف ية(2)احلرهية
ْ ٍف، ول يقام إذا رشكككككككككككي مه السكككككككككككمجط القول الثالث : أّن احلّد ال ينرَّم ملمض وال ضكككككككككككِ

 .-رمحهم هللا–(4)أبطماف الثياب و ثكمجل الرشل. وهمج م هب احلراوبة
م ارضكككككككككككة الظمجاهم لبمههمجم مه احلّد: وهمج أن يقام حيت ال يغبب  به : سببببب الخالف

ظه املقيم له فمجاا  هس احملدوب، فمه  ظم إىل األمم إبقامة احلدوب مربقا مه نري استثرا  قال: 
 .(5)حيّد املميض، ومه  ظم إىل املههمجم مه احلّد قال: ال حيّد حىت يربأ

فهم يف حديت ال ي ضكككككمب وشكككككممال مه : هران سكككككبب ًثٍن الرتالفهم وهمج ارتالقل ُ 
الرشل وهمج مميض، هل همج صكككككحيخ  فيصكككككّخ الت بُّق وه، وهل ي  مَّم حكمه  به كّل مميض، أو 

  به مه ال يمجه ومبه؟
 :األدلة

 :ولأدلة أصحاب القول األ
َرْي  َيا أميَُّها  لنَّاُس: أِ يُ و  َه مى أمِر َّاِئُكم  ْلَحدَّذ ))قال:   ه  بّي وه أيب طالب  -1

َصَي ِرْنُهْم َوَرْي لمْم ُيْحِصْيذ  هنَّ أمَرًن لةسول  هلل     ٍْ َزَنْتذ  أمَرَةِن  أْن أْجِ َد اذ  أم

ٍَديث َهْهد  ِبِنفماسإذ  مَبشَََِيُت إْن أمَنا َج مْدُتَها أْن أْ ُت مَهاذ  مَذكمْةُت َيِلكم   مهَي  ِ َ  

ٍَْسْنَت ل نَِّب     .(6)رواه مسبم (( قال: أ

                                 
الشممال كّل نصه مه أنصان ال ثكال، وهمج ال ي  بيه البسم، وال ثكال ال  ق. ا ظم: الرهاية يف نميب احلديت ( 1)

 .491واأل م، مابب: )مشمل(، ص 

 . 564 /3، تبيني احلقائق 245 /5، فتخ القديم 383 /3ا ظم: أحكام القم ن لبجصاص ( 2)

 .201 /4، مغ  احملتاج 385 /12، البيان لب مماين 342ا ظم: تتصم املزين ص ( 3)

 .210 /4وما و دها، ا قراع  164 /2وما و دها، احملمر  329 /12ا ظم: املغ  ( 4)

 .2245 /4وداية افتهد ( 5)

 سبق  مجيه يف املس،لة الساوقة.( 6)
= 
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أّرم إقامة احلّد  به ه ه األمة وكا ت  : أّن  بي وه أيب طالب االسههتدالل منه وجه
، فدّل  به أّن احلدوب تنّرم  ه  هسكككككككككككا ، و ّبل ذلك خبمجف هالكها، واسكككككككككككتحسكككككككككككره الريب 

 ، وأ اُّ مره يف املقصمجب الّمواية اشتية.(1)املمضه إىل حني ومئهم
َيا َهِ  ُّ  ْنعمِ ْق  أِ ْم ))، فقال:  قال: ِفِجِمْا جارية شل رسككككككمجل هللا و ه  بي  -2

َها  ْلَحدَّ   تكك ه، فقككال: ((َه مْي ت  فككإذا هبككا بما يسككككككككككككككيككل ي يرقر ، فكك،تِكيكْ يا َهِ  ُّ  ))، فككا ربقككْ

ت ها وِبم ِها يسككككككككككيل، فقال: ((أم مَةْغَت؟ : أتِكيكْ ٍَتَّى َيْنقمِعَم َدُرهاذ ثمَّ أمِ ْم ))، قك ْبت  َدْهَها 

 .(2)رواه أومج باوب والمم ي ((وأ ي و   ْلُحُدوَد َه مى را َر مكمْت أْيَ اُنُكْمَه مْيَها  ْلَحدَّذ 

حبمل ه ه الّمواايا  به املميض ال ي يمجه شككككككككككككككهابه، فإْن كان ال يمجه ومبه  ونوقش
 .(3)ضمب حلشممال وحنمجه

م ِ ْت لبزجم والمبع، وإقامته وشككككككككككككممال الرشل ال حيقّ ق من املعقول -3 : أّن احلدوب شكككككككككككك 
 .(4)كذل

، وهمج املقصمجب، م  ما يف إقامة احلد (5): أبّن الضمب حلشممال اشمط فيه ا يالمويناقش
 مه ال ّل واهلمجان، وا كسار القبب، وكهه و لك زجمًا وربً ا، فكان حمقّ ًقا لبمقصمجب.

                                 
 .125 /5ا ظم: املههم ( 1)

، والمم ي يف 400 /4(، 44673ه أومج باوب يف احلدوب، حب يف إقامة احلدوب  به املميض، )أرمج( 2)
. والبه  أليب باوب. قككال أومج 174 /6(، 1441احلككدوب، حب مككا جككا  يف إقككامككة احلككد  به ا مككا ، )

  يسه: ه ا حديت حسه صحيخ.

 .342زين ص كما يف تتصم امل  -رمحه هللا–ه ا ظاهم صير  ا مام الشاف ي ( 3)

 .861ا ظم: ا شماف لبقاضي ( 4)

 .201 /4ا ظم: مغ  احملتاج ( 5)
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 : أدلة أصحاب القول الثاني
 هللا  أ ه أرربه و ض أصكككككحاب رسكككككمجل (1)ما رواه أومج أمامة وه سكككككهل وه حريف -1

ذ مإْظه ى َه ِجْ دًة اَدعَ ى ُأضََََِْنَ ذ  متٍََّ ْمُهْنِر ٌلجُ    شََََتكى َرأنَّ ))مه األ صككككككككككككككار 

 ه ي  رجالٌ  َلخَ ه يهاذ    ا دَ   َم م َّ لا  َولبعضََََهمذ  َه ه ي  جارينٌ  ْت م َخ َد

    ْدذ  هن و  ل  رسَََول  هلل ُتْفبذلكذ و ال:  سََََت ْمُ َةَبأْخ ُ وَنوُدُعَي ِ ري  وِر

ا نَ ْيأمذ و الو : را رَ  ْت ه ّ ذ  ذكةو  يلك لةسََََول  هلل    م َخَد ه ى جارين    ُتعْ و م

ٍَ ا  إلَّ َوا ُ ذ َرُ ظاُرْت ِهسََََّبفمَتناه إليك لمْ َ ٍَ ذي  و ب ذ لْو ل  ة  رثَلد  ري  لضََُّبأ

ََول  هلل  َةذ  أَرمإْظه ى َه ٌدْ ِج ََِ نماَئو  ل  ِرُذُخيْأ أْن رس ََْ خذ  َيَةْ ش بها  وُهُبِةض

ٍَِو ًنَبْةَض  .(2). رواه أومج باوب((ًةَد 

ا مره، ومه  )): -رمحه هللا–قال ا مام اخلرايب  فيه مه الهقه: أّن املميض إذا كان مينوسككككككككككً
م كاوبب الصككككككككككككككحكة والقمجب إايه، وقكد وجكب  بيكه احلكّد فكإ كه يتركاول حلضككككككككككككككمب اخلهيف الك ي ال 

 .(3)((يهدُّه

                                 
و امني، وأيت  همج أس د وه سهل وه حريف وه واهب األ صاري، أومج أمامة، مشهمجرا وكريته، ولد قبل وفاب الريب  (1)

أرسبها. ماا سرة  الريب  فحّركه، ووّمن  بيه، وتّاه حسم ّجده ألّمه أس د وه زرارب، وقد روى  ه وه الريب 
 .1/326، ا صاوة 5/18مائة. ا ظم: أسد الغاوة 

. وله شاهد مه حديت 399 /4(، 4472سره أيب باوب، احلدوب، حب يف إقامة احلد  به املميض، )( 2)
(، 2574سكككك يد وه سكككك د وه  بابب رواه اوه ماجة يف احلدوب، حب الكبري واملميض جيب  بيه احلد، )

واه و ده مه مسكككرد سككك د وه  بابب، وضكككّ ههما البمجصكككريي يف املصكككباح حباشكككية اوه ماجة ، ور 235 /3
و ر رة حممد وه إسحاق وهمج مدّلس. وصمجب البيهقي إرساله، وقال اوه املر ر: يف إسرابه مقال وقال 
القمطيب: إسككككككككككككرابه تتبف فيه، وقال احلاف  اوه كثري: والظاهم أن ه ا االضككككككككككككرماب ال يضككككككككككككمّه، وقال 

اف  اوه حجم: إسككرابه حسككه لكه ارتبف يف وصككبه وإرسككاله، و هه الصككر اين أن تكمجن ه ه ال بة احل
 /5، املههم 21 /3، ا شككماف الوه املر ر 230 /8قابحة، وصككححه األلباين. يرظم: السككره الكربى 

 .327 /2، صحيخ اوه ماجة 147 /7، وبمجغ املمام م  سبل السالم 363 /2، إرشاب الهقيه 126

 .399 /4م اي السره حباشية السره  (3)
= 
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يف إسككككككرابه، وحديت  بّي السككككككاوق أصككككككّخ مره وأ به،  : أبّن ه ا احلديت تتبفونوقش
 .(1)فال مل وه أوىل

: أّن املميض ال ي ال يمجه ومبه ال ميكه ضككككككككموه حلسككككككككمجط؛ أل ه ينّبي من املعقول -2
إىل تبهه، وال ميكه تمكه؛ أل ه ينّبي إىل ت ريل احلّد، فبم يبق إال ضكموه مبا ينمله وال 

 .(2)يهبكه

  :أدلة أصحاب القول الثالث
و و  (3)ن بي رظعوند رَ ى  ُ  مَه دَّحَ  ْل أ امَ  ُ أنَّ )) ما روي  ه  مم وه اخلراب  -1

 .  (4)أرمجه  بد المزاق ((رةيض
: أّن احلككّد واجككب، فال جيمجز أترريه لغري  كك ر، فككإن كككان جبككدا أمكه من املعقول -2

 .(5)االتيان وسمجط ينمه م ه التبف يف حال املمض، فال حاجة إىل الت،رري

م  إقمار  مقاول ف ل  بي وه أيب طالب  أّن ه ا ف ل  مم وه اخلراب : ونوقش
أ ه حّده يف ممض  واسكككككككككككككتحسكككككككككككككا ه له، فال حجة فيه، مث إ ه ميكه محل ف ل  مم  الريب 

 .(6)رهيف، ال مير  مه إقامة احلّد  به الكمال، وهل ا ي يرقل أ ه رّهف  ره يف السمجط
 : الترجيح

                                 
 .126 /5املههم ( 1)

 .386 /12ا ظم: البيان لب مماين ( 2)

همج أومج  ممو، وقيل: أومج  مم قدامة وه مظ مجن وه حبيب وه وهب وه ح افة وه هخ القمشي، اجلمحي، وهمج أرمج  (3)
ه صهية ورت اخلراب. وهمج مه ، وكا ت حتت ثمان وه مظ مجن، ورال حهصة و بد هللا او   مم وه اخلراب 

الساوقني إىل ا سالم، هاجم إىل احلبشة م  أرمجيه  ثمان و بد هللا او  مظ مجن، وشهد وْدرًا، وسائم املشاهد م  
. است مبه  مم وه اخلراب  به البحميه. تمجيف سرة ست و ال ني، و ممه مثان وستني سرة. ا ظم: أسد رسمجل هللا 

 .5/322، ا صاوة 4/94الغاوة 

 .( ،17076 ،)9/ 240أرمجه مرمجال يف حب مه ح ّد مه أصحاب الريب ( 4)

 وما و دها. 395 /5الكايف الوه قدامة ( 5)

 .138 /5، املههم 330 /12ا ظم: املغ  ( 6)
= 
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همج القمجل الثكككاين، وذلكككك لقمجب أبلتهم، وضكككككككككككككك ف حجج  -ي ركككد–أظهم هككك ه األقمجال 
 اشرميه، وقد سبق اجلمجاب  ه استدالالهتم مبا يغ   ه ا  ابب.

مث إن ه ا التهصيل ال ي صار إليه أصحاب القمجل الثاين جيم  وني أبلة القمجِلنْي اشرِمْيه، 
وهللا ت كككككاىل أ بم  فيكمجن أوىل، ومحكككككل األبلكككككة  به التمجافق، أوفق مه محبهكككككا  به التشكككككالف.

 .(1)وأحكم
 املطلب الثامن: احلدود ال تبطل بطول الزمان

يف أّن احلكككدوب إذا  بتكككت ح قمار أّن تقكككابم ال هكككد  -رمحهم هللا–ال رالف وني ال بمكككا  
رضككككي هللا –وتراول الزمان ال يسككككقرها، ومسككككترد ذلك همج أحابيت ا قمار مه ما ز والغامدية 

  ه الزمان.  ، وي يستهصل الريب- رهما
وأما إن كان  بمجا احلدوب حلشككككككككككهابب، فتراول الزمان، فهل ه ا يبرل احلدوب، حبيت لمج 

 شهدوا و د طمجل الزمان ال تقبل شهابهتم، وال ترّه  احلدوب هبا؟
ذهككب ههمجر أهككل ال بم إىل أّن طمجل الزمككان ال يسككككككككككككككق  احلككدوب مربقككا، وهمج مكك هككب 

 .-رمحهم هللا– (5)، وارتيار القمطيب(4)وبة، واحلرا(3)، والشاف ية(2)املالكية
 واستدلمجا  به ذلك أببلة مرها:

 قمجله ت اىل:  -1                                  

    ( :4سمجرب الرمجر اشية). 

                                 
 .120وه ا القمجل املمّجخ هرا مشه  بيه اوه قدامة يف ال مدب ص ( 1)

 .168 /3، أسهل املدارن 379الهقهية ص ، القمجا ني 863 /2ا ظم: ا شماف لبقاضي ( 2)

 .98 /10، روضة الرالبني 529 /12، البيان لب مماين 70 /17ا ظم: احلاوي ( 3)

 .226 /4، ا قراع 372 /12، املغ  3671 /7ا ظم: مسائل اوه مرصمجر ( 4)

د إذا كككان فقككالمجا: إذا طككال الزمككان سككككككككككككككق  احلكك -رمحهم هللا–. ورككالف احلرهيككة 97 /5ا ظم: املههم ( 5)
 /2وشهابب يف الزه والسمقة بون الق ف، وال يسق  إن كان إبقمار. ا ظم: تتصم القدوري م  البباب 

 .591 /3، تبيني احلقائق 278 /5، فتخ القديم 167
= 
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 .(1)اشية يقتضي  ممجم األحمجال يف الهمجر والماري: أّن إطالق وجه االستدالل منه
: أّن الشككككككككهابب قمجلا يبزم وه إقامة احلّد  به مه  سككككككككب إليه اله ل، فبم من املعقول -2

 .(2)ين ّ م فيه الت،رري كا قمار

 .(3)أّن كّل شهابب ق ب ِبْت  به الهمجر ق ب ِبْت  به الماري كسائم احلقمجق -3

 به ه ه  -رضككككككي هللا  رها–وقصككككككة الغامدية  -محه هللار –: اسككككككتدل ا مام القمطيب تنبيه
احلّد حىت وض ت  املس،لة، وذلك حني أقّما  به  هسها حلزه، وكا ت حامال فبم يقم الريب 

 .(4)وفرمت ولدها
ال يسككككككككككككقرمجن احلدوب اليت  بتت  -رمحهم هللا–وه ا سككككككككككككهمجا مره  ه حمّل الرزاع، فاحلرهية 

 وهللا ت اىل املمجّفق لبصمجاب. .(5)ح قمار وإن تقابم ال هد
 
 
 
 

 املطلب التاسع: هل يف قذ  اململوك حد ؟
القكك ف مه كبككائم الكك  مجب، و ظككائم اشًثم، وقككد أمم هللا ت ككاىل حبككّد القككاذف إذا ي  ا 
 أبرو ة شككككككككهدا   دول، وذلك حهظا لب يه  مرمجا مه أْن تشككككككككي  الهاحشككككككككة فيهم. قال ت اىل: 

                                               

                   ( 004)الرمجر. 

                                 
 .373 /12، املغ  71 /17احلاوي ( 1)

 .71 /17، احلاوي 863 /2ا ظم: ا شماف لبقاضي ( 2)

 املصدارن الساوقان.( 3)

 .97 /5ا ظم: املههم ( 4)
 .279 /5ا ظم فتخ القديم ( 5)

= 
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إذا ي  ا –يف لزوم احلككككّد  به مه قكككك ف حماا  -رمحهم هللا–وال رالف وني ال بمككككا  
 أبرو ة شهدا . 

 وارتبهمجا يف احلّم يق ف املمبمجن هل يبزمه حدد أو ال؟
ف هب ههمجر أهل ال بم إىل أّن احلّم القاذف لبممبمجن ال يبزمه حدد وه يف الد يا، و به 

 .-رمحهم هللا– (2)، وارتيار القمطيب(1)ه ا م هب األئمة األرو ة
 واستدلمجا  به ذلك أببلة مرها:

 ت كككككاىل:  قمجلكككككه -1                                  

                                ( 004)الرمجر. 

اشمط ا حصان يف املق وف، وا حصان مرربقا  به  وجه االستدالل مره: أّن هللا ت اىل
 .(3)احلمّية وا سالم، فمججب أْن تكمجن احلمّية شمطًا فيه

َرْي  َذَ، ْو وكمُ  بالز نى )): ، قال: قال أومج القاسم مه السّرة: ما رواه أومج هميمب  -2

 .(4)متهق  بيه ((يقام ه ي   حلدَّ يْوَم  لقيارن إال أْن يكوَن ك ا  ال

                                 
، الشكككككككككككككمح الصكككككككككككككغري 14/354، الرمجابر والزايباا 3/619، تبيني احلقائق 5/319ا ظم: فتخ القديم ( 1)

 .10/203، ا  صاف 10/73، الهموع 8/321، روضة الرالبني 9/348، ال زيز 4/241

ه إىل قمجٍم، وي ي ّيرهم. وحكه تبمي ه أومج  بد هللا . و سككككككككككككككب القمطيب اخلالف في4/350ا ظم: املههم ( 2)
القمطيب يف تهسككككككككككككككريه ا هاع  به أّن احلّم ال جيبد وق ف ال بد! وحكه املهبب ا هاع فيه أيضكككككككككككككككا، 
وت قبه احلاف  اوه حجم. واخلالف يف ذلك مشكككهمجر  ه أهل الظاهم، كما رواه اوه حزم  ه اوه  مم 

ضككككككا  ه احلسككككككه البصككككككمي، فمأوا أّن قاذف ال بد جيبد احلّد، ومحبمجا إبسككككككراب صككككككحيخ كما قال، ورواه أي
ة. وهللا أ بم. ا ظم: اجلكام  ألحكككام القم ن  ، احملبه 12/156ا حصكككككككككككككككان يف اشيكة الكمميكة  به ال هككّ

 .12/229، فتخ الباري 12/385، املغ  13/125

 .17/105ا ظم: احلاوي الكبري ( 3)

، ومسككككككككككككككبم يف األميككان، حب 12/228(، 6858ب قكك ف ال بيككد، )أرمجككه البشككاري يف احلككدوب، ح( 4)
 .11/132(، 4287التغبي   به مه ق ف ممبمجكه حلزىن، )

= 
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ك به ذكم أّن احلّد يقام  بيه يف اشرمب، ولمج وجب وق فه حدد  : أّن الريب وجه التمسهههه 
يف الد يا ل كمه 

(1) . 
 .(2): أّن احلّم ال يقتل حل بد، ف،وىل أْن ال حيّد وق فهمن املعقول -3

...مساق المواية األرمى }يقصد احلديت امل كمجر{ يدّل  )): -رمحه هللا–قال القمطيب 
ممي ق ف املمبمجن، وأ ّه ليس فيه يف الد يا حدد لبق ف، وهمج م هب مالٍك واجلمهمجر،  به حت

 وهمج املههمجم مه قمجله ت اىل:                             

سالم واحلمّيّة وال ّهة  به قمجل مْه يمى: أّن ؛ فإّن ا حصان هرا ميكه  مْحبه  به ا (004)الرمجر 
البه  املشمن ميكه محبه  به هي  حمامبه، وألّن ال بد هقاا  ه برجة احلّم  قصاًه  ْه كهم، 
دُّ قاذفه، كما ال حيّد قاذف الكافم، وأل ه هقاا  ه برجة احلّم، فال حيّد لق فه كما ال  فال حي 

احلّم حيّد إذا ق ف ال بد، واحلجة  بيهم كّل ما ذكمهه مه يقتل وه، وقد ذهب قمجما إىل أّن 
 .(3) ((احلديت والقم ن والقياس

 
 
 
 
 

 املطلب العاشر: هل حيد  شارب اخلمر املتأو ل؟
 اخلمم أم اخلبائت، وشمهبا مه الكبائم، وحبت حقيقتها يف كتاب األشموة.

                                 
 .12/229ا ظم: فتخ الباري ( 1)

 .17/105ا ظم: احلاوي الكبري ( 2)

 .4/350املههم ( 3)
= 
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نريه، فإْن كان مه ال رب  والشككككماب املسكككككم إما أْن يكمجن مه ال رب، وإما أْن يكمجن مه
يف لزوم احلّد وشكككككموه،  -رمحهم هللا–ال ي ي يربخ واشكككككتّد وق ف حلزود فال رالف وني ال بما  

 .(1)أسكم أم ي يسكم
وأما الشكككماب املسككككم مه نريه وهمج املصكككربخ  بيه حلربي  املسككككم، فإْن شكككمب مره القدر 

ْن شكككمب قْدرًا نري مسككككم مره، فإما أْن يكمجن املسككككم فال رالف يف لزوم احلّد وه أيضكككا، وأما إ
مت،وّ ال جمتهًدا، وإما أْن ال يكمجن مت،وّ ال، فإن كان نري مت،وّ ٍل فاحلّد له الزما  رد ههمجر ال بما  

، وأمككا إن كككان متكك،وّ ال (2)وهم القككائبمجن وتحممي القبيككل والكثري مه الربيكك  املسكككككككككككككككم -رمحهم هللا–
 وشمب القْدر نري املسكم أو ال؟ جمتهًدا، فهل يبزمه احلدّ 

ذهب ههمجر أهل ال بم إىل أّن شمب املسكم ممججبا لبحّد ولمج كان شاروه مت،وّ ال، و به 
 .-رمحهم هللا– (6)، وارتاره القمطيب(5)، واحلراوبة(4)، والشاف ية(3)ه ا م هب املالكية

                                 
 .223ا ظم: مماتب ا هاع ص( 1)

 املس،لة امل رمجن هلا.كما  يت قميبا إن شا  هللا يف مصابرهم يف (  2)

 .4/265، الشمح الصغري 8/343، حاشية اخلمشي  به ربيل 8/433ا ظم: التاج وا كبيل ( 3)

 .9/224، الرجم المجهاج 10/169، روضة الرالبني 430ا ظم: المججيز لبغزا  ص( 4)

ة . وال ي  ّا  به املسككككك،ل9/3023، كشكككككاف القراع 10/229، ا  صكككككاف 12/497ا ظم: املغ  ( 5)
 . وإطالق اشرِمْيه يدّل  به املس،لة وهللا أ بم.-رمحه هللا–و يرها اوه قدامة 

ا هم احلرهية  5/127ا ظم: املههم ( 6) ، فبم يموا -رمحهم هللا–وما و دها. واملشالهمجن يف املسكككككككك،لة أسككككككككاسككككككككً
يبه نري املسككم احلّد إال يف شكمب ال رب نري املربمجل إذا اشكتّد وق ف حلزود، وأما املسككم مه نريه فقب

شككككككككموه ال حّد فيه  ردهم. وذهب أومج  مجر  به ما ذكم القمطيب واوه قدامة إىل أّن الشككككككككارب املت،ّول ال 
، االرتيار 1/324حيّد. وهمج ال ي صكككككككككككككّححه الباجي مه املالكية. ا ظم: أحكام القم ن لبجصكككككككككككككاص 

 .12/495، املغ  4/291، املرتقه 4/335لت بيل املشتار 
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 وكان مه احلّجة هلم  به ذلك:
ُأِتَ  بةُجلإ  د شََََةب  خل ةذ  ج ده     أّن  لنيب  مككا رواه أ س وه مككالككك  -1

ََار  لناسذ   ََتش ةةيدَتْيِي حنو أربع .  ال: و ع   أبو بكةذ    ا كان ه ة  س

 .(1). متهق  بيه قال هبد  لةمحي: أخّف  حلدود مثانون.  أرة ب  ه ة

 {ومجل قد شكككككككككمب اخلمم فجبده قمجله: أيت رسكككككككككمجل هللا }  )): -رمحه هللا–قال القمطيب 
ضككي أّن شككمب اخلمم مبجّمبه ممججبا لبحّد؛ ألّن الها  لبت بيل، كقمجهلم: سككها فسككجد، ظاهمه يقت

ِم، وهمج م هب اجلمهمجر مه الصككحاوة ونريهم، وي يهمّ قمجا وني شككمب مخم ال رب ونريه،  وزىن فم ج 
...ولبكمجفّيني تهصكككككيلا...وهمج أّن مه شكككككمب شكككككيئا مه  وال وني شكككككمب قبيبه وكثريه؛ إذ الكّل مخما

رب الريّ ئة وجب  بيه احلّد، قبيال كان أو كثريا؛ ألّن ه ا همج افم   بيه، فإْن شككككككككككككككمب مخم ال 
نريه مه األشموة فسكم ح ّد، وه ا أيضا جمم ا  بيه، فإْن ي يسكم ي حيّد  ردهم، وك لك قالمجا 

ِد، ومه ي يمه ي  يف مربمجل ال رككب. وذهككب أومج  مجر إىل أّن مه رأى حتممي القبيككل مه الربيكك  ج بكك 
، وقد مال إىل ه ا الهمق و ض شكككككككككيمجررا املت،ّرميه. والصكككككككككحيخ ما ذهب إليه  جْيِبْد؛ أل ّه مت،وّ لا

 .(2) ((اجلمهمجر
ََةبو   خلْ َة )): قال: قال رسككككككككمجل هللا  ما رواه م اوية وه أيب سككككككككهيان  -2 إي  ش

بو   اْجِ دوُ ْمذ ثم إن شَََِةبو   اْجِ دو ْمذ ثم إْن شَََةبو   اْجِ دو ْمذ ثم إْن شَََة

 .(3)أرمجه األرو ة إال الرسائي (( اْ ُت وُ ْم

                                 
، ومسككككككبم يف 12/77(، 6773شاري يف احلدوب، حب ما جا  يف ضككككككمب شككككككارب اخلمم، )أرمجه الب( 1)

 . والبه  ملسبم.11/213(، 4427احلدوب، حب حد اخلمم، )

 .5/128املههم ( 2)

، والمم ي يف 4/404(، 4482أرمجه أومج باوب يف احلدوب، حب تتكاو  الركاس يف شككككككككككككككمب اخلمم، )( 3)
، 6/176(، 1444مم فاجبدوه، ومه  اب يف الماو ة فاقتبمجه، )احلدوب، حب ما جا  مه شككككككككككككككمب اخل

. واحلديت أشككككار المم ي إىل 3/234(، 2573واوه ماجة يف احلدوب، حب مه شككككمب اخلمم ممارًا، )
أ ه كان يف أول ا سالم مث  سخ و د. واحلديت  قل المم ي  ه البشاري فيه أ ه أصّخ شيٍ  يف ه ا 

 الباب.
= 
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، وي يهمّ ْق )): -رمحه هللا–قال القمطيب  ف ّبق احلكم  به  هس شككككككككككككككمب ما يقال  بيه مخما
 .(1) ((وني قبيٍل وال كثري

 .(2): أ ه مسكما ف،شبه ال رب يف وجمجب احلّد يف شمب قبيبه وكثريهمن املعقول
 إىل اإلمام املطلب احلادي عشر: التعزيز 

 .(3): همج ال قمجوة املشمو ة  به جراية ال حّد فيهاالتعزير
وهمج يف كّل م صية ال حّد فيها وال كهارب، كاالستمتاع حملمأب فيما بون اجلماع، وسمقة ما 

 .(4)ال قر  فيه، والشتم وغري الق ف، وحنمج ذلك
ع الركككاس  ه ا تهكككان وهككك ا الت زيم جيتهكككد ا مكككام يف إقكككامتكككه  به المججكككه الككك ي يزجم ويمب 

 حمماا هللا، والت ّدي  به حدوبه، ويرّكل هبم، إقامة لبحسبة، وقم ا لبهساب.
يف حتكككديكككد أكثمهكككا وقكككدر م نيَّ  به  ال كككة  -رمحهم هللا–وهككك ه ال قمجوكككة ارتبف ال بمكككا  

 أقمجال: 
: أّن الت زيم إىل ا مكككام جيتهكككد فيكككه  به حسككككككككككككككككب اجلركككايكككة، وهككك ا مككك هكككب القول األول

 .-رمحهم هللا– (6)، وارتيار القمطيب(5)ةاملالكي
، (7): أّن أكثم الت زيم مقّدر، فال يبب  وه أقّل احلدوب، وهمج م هب احلرهيةالقول الثاني 

 .-رمحهم هللا–(8)والشاف ية
 : أّن الت زيم ال يتجاوز وه  شمب أسمجاط، إال يف ممجض ني:ثالثالقول ال

                                 
 .5/128املههم ( 1)

 .12/496ا ظم: املغ  ( 2)

 .523 /12املغ  ( 3)

 .163 /2ا ظم: احملمر ( 4)

 .296 /2، جمجاهم ا كبيل 1178 /3،  قد اجلمجاهم الثميرة 1406 /3ا ظم: امل مج ة ( 5)

 .139 /5ا ظم: املههم ( 6)

 .636 /3، تبيني احلقائق 348 /5وما و دها، فتخ القديم  534 /5ا ظم: ودائ  الصرائ  ( 7)

 .254 /4، مغ  احملتاج 174 /10، روضة الرالبني 533 /12ا ظم: البيان لب مماين ( 8)
= 
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 ، جبد مائة جبدب، وال يمجم وال يغّمب.: مه وط  أمة اممأته وكا ت أحّبتها لهاألول
 .(1)الثاين: مه وط  جارية مشمكة ي ّزر مبائة إال سمجطا

 : األدلة
 :أدلة أصحاب القول األول

إلمى ُهَ َة ْبِي  ْلَبعَّاِبذ  (2)َجاَء صَََِبيٌ   لتَّ ي ّ ))ما رواه سككككككك يد يه املسكككككككّيب قال:  -1

يا أرري  ملؤرن  أْخِبْةِن  َهْي     قماَل:    م            َياُحذ قال: ِ َ   لة  ذ  

 َيُقوُلُ  َرا ُ ْ ُتُ ذ  ال:  أْخِبْةِن  َهْي  َولمْولما أن   سَََِ ْعُت رسََول  هلل      

       ذ  ال:     لسََََّحاُبذ َولمْولما أن   سَََِ ْعُت رسََول  هلل  َيُقوُلُ  را ُ ْ ُتُ ذ

 ِن  َهْي  ال:  أْخِبْة            َسِ ْعُت ذ  ال: ِ َ   ْلَ  ماِئكمُنذ ولمْولما أن   

 َيُقوُلُ  را ُ ْ ُتُ ذ  ال:  أْخِبْةِن  َهْي  رسَََول  هلل             :ذ  ال

َسِ ْعُت رسول  هلل      ُضةَب رائنذ   َيُقوُلُ  را ُ ْ ُتُ .  لسُُّفُيذ َولمْولما أن    ثمَّ أمَرَة ِبِ   م

 .(3)أرمجه البزار ((وُجِعَل ِ   َبْيت ذ  م م َّا َبَةأم َدَها ِبِ   َضَةَبُ  ِراَئًن ُأْخَةى

                                 
. وزاب 245 /4، ا قراع 244-239 /10وما و دها، ا  صاف  439 /5ا ظم: الكايف الوه قدامة ( 1)

ه احلجاوي الشكككككككمب يف هنار رمضكككككككان في ّزر و شكككككككميه سكككككككمجطا م  احلّد. و قل افد واملمباوي وجزم وه او
، 2/163وال كهارب، وه ا قيد امج ما ذكمه احلجاوي. يماج  احملمر  ال حد  فيهالقيم: أّن الت زيم فيما 

 . 105 /2إ الم املمجق ني 

 . 370 /3صبي  ومجزن  ظيم، اوه   ْسل احلرظبي، له إبرانا ك ا يف ا صاوة ( 2)

مه وجككه مه  يموى  ه الريب ، وقككال: وهكك ا احلككديككت ال   بمككه 423 /1(، 299البحم الزرككار، )( 3)
المججمجه إال مه ه ا المججه، وإمنا أيت وه مه أيب وكم وه أيب سكككككربب فيما أحسكككككب. وقال اهليثمي يف جمم  

: رواه البزار وفيككه أومج وكم وه أيب سككككككككككككككربب وهمج ممون . وقككال احلككاف  اوه كثري فهكك ا 116 /7الزوائككد 
مم، فإّن قصكككة صكككبي  وه  سكككل مشكككهمجرب م   به   وأقرب ما فيه أنه موقو احلديت ضككك يف رف ه، 

لصككككككبي  مه أجل ما اشككككككتهم  ره مه  : وضككككككمب  مم قل . 687 /5 مم. تهسككككككري القم ن ال ظيم 
تتاو  متشاوه القم ن وإًثرب ذلك يف اجلرد كما روى ذلك الدارمي يف املقدمة، حب مه هاب الهتيا وكمه 

 . وهللا أ بم.51 /1(، 150الترر  والتبدع، )
= 
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ضككككككمب ه ا الّمجل مائيت جبدب، يف نري  : أن  مم وه اخلراب وجه االسهههههتدالل منه
 حّد، وإمنا يف الت زيم.

 ج.: وض ف احلديت، فال يصبخ لالحتجا يناقشو 
أهنما جبدا الّمجل  -رضي هللا  رهما–و ه  مم وه اخلراب، و بي وه أيب طالب  -2

 .(1)ال ي وجد م  املمأب يف حلاف واحد مائة جبدب

 .(2)يف مس،لة البحاف نري أ ه جبده أرو ني جبدب و ه  بد هللا وه مس مجب  -3

زه أ ه جبد اجلارية اليت ز ت وي تكه  بمت وتحممي ال و ه  مم وه اخلراب  -4
 .(3)مائة جبدب، وكا ت أ تقت وهي  يب، وي يمهها

يف الزايبب  به ال شكككمب يف  فه ه أف ال الصكككحاوة : هذا إمجاع الصههحابة  أن   -5
 فكان إها ا. (4)الت زيم، وي يرقل  ه أحٍد إ كاره

: أّن هللا ت اىل ج ل احلدوب تتبهة حبسب اجلراايا، فالزه أ ظم جراية من املعقول -6
مه الق ف، والسككككككككككككككمقة أ ظم مرهما، واحلماوة أ ظم مه الكّل، فمججب أن و قمجوة 

 تبف الت ازيم، وتكمجن  به قْدر اجلراايا يف الزجم، فإذا زابا  به ممججب احلّد 
 .(5)زاب الت زيم

 

 
 

                                 
(، 13635مجه  رهما  بد المزاق يف املصرف، حب المجل يمججد م  املمأب يف  مجب واحد أو ويت، )أر( 1)

وما و دها. وأرمج اوه أيب شيبة أ م  بي يف احلدوب، حب المجل م  املمأب يف  400 /7(، 13636و)
وى مثبه يف جمممجع الهتا . و قل شيخ ا سالم اوه تيمية  ه أيب وكم 329 /9(، 28798 مجب، )

28/ 108 . 

 .328 /9(، 28797أرمجه اوه أيب شيبة يف املمجض  الساوق، )( 2)

 .402 /7(، 13642أرمجه  بد المزاق يف حب ال حّد إال  به مه  بمه، )( 3)

 وما و دها. وذكم القاضي  ًثرا ي أقف  بيها مسردب، وهللا أ بم. 928 /2ا شماف لبقاضي ( 4)

 .121 /12ال رريب ( 5)
= 
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 : أدلة أصحاب القول الثاني
 َرْي ضََََةَب ِ   غمْيِة)): قال: قال رسككككككمجل هللا  ما روي  ه الر مان وه وشككككككري  -1

 .(1)أرمجه البيهقي ((ٍَدّ  أْرَبِعَ   مُهَو ِرَي  ْلُ ْعَتِديَي

 وه ا احلديت  اد يف أّن الت زيم ال يبب  وه أرو ني جبدب.
 .-رمحه هللا–: أبّن احلديت ممسل كما قال البيهقي ويناقش
 : أّن ه ا تتبف فيه، و به التسبيم،فجوابه، (2): إّن املمسل حّجة ممججبة لب ملفإن قيل

 فال يكمجن حّجة إذا  ارضه مسرد صحيخ.
: أّن ال قمجوة إذا  بّ قْت يف الشككككككككككككككمع جب ْمٍم، ي تت بَّق مبا بو ه، كالقر  ملا من املعقول -2

 .(3) بّ ق وسمقة الرصاب ي يت بَّْق مبا بو ه

وه ا االسكككككتدالل إن سكككككبّ م فإ ه نري مبز م مله ج ل الت زيم ال يتجاوز وه  شكككككمب أسكككككمجاط،  
 ّج وه  به مه أطبق، وهللا أ بم.وإمنا حيت

 : أدلة أصحاب القول الثالث
 ومتهيد االستدالل هل ا القمجل يقمجم  به مقامني:

: يف إ بككاا أن مه زه جبككاريككة اممأتككه وكككا ككت أحبتهككا لككه أ ككه جيبككد مككائككة جبككدب املقام األول
: (4)حبيب وه سككككايت زيما، وأّن مه زىن أبمة مشككككمكة جبد احلّد إال سككككمجطا، واحلجة هل ا ما رواه 

 ِيْب اِن َ ْعذ  ُةِ م إىل  لنُِّ تِ أمَة ْر ِنيَ اِرى جَ  مَه َم مَو (5)ٍَُنْيي ُيْب ِيَ ٍْ لةَّ ُدبْ : َهُ لم  اُلقم ا ُي ً ُجَر أنَّ))

  كما لمأٍ َّْتَه كانْت : إْنرسول  هلل   اِءضَ قمِب يكمِ  يَِّيضِ ْ أمذ  قال: لمِنو مُكى  ْل مَه رٌيأِر َوُ شري وَ َب

                                 
ه ا احلديت همج يف ه الكربى، حب ما جا  يف الت زيم وأ ه ال يبب  وه أرو ني، وقال: احملهمجظ السككككككككككككككر( 1)

 . .8/ 327املمسل، ورواه  ه الضحان  ه الريب 

 .348 /5هب ا أّسس اوه اهلمام استدالله وه كما يف فتخ القديم ( 2)

 .534 /12البيان لب مماين ( 3)

 .151 الر مان وه وشري وكاتبه، ال أبس وه. مه الثالثة. ا ظم: تقميب الته يب صهمج حبيب وه ساي األ صاري، ممجىل( 4)

 ي أقف  به تمهته!( 5)
= 
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ٍَ ْد م  وُهُدجَ َوذ  مِةاَرجَ ِحبالْ  كمتُ ْ َجَر كما لم هَ ْت ٍََّأم ْيُكَت ْملم ذ وإْنًنائَ رِ  كمتُ ْد م َج   ُهَد م َجذ  مُ ا لم هَ ْت َّأ

 .(1)رواه األرو ة ((ًناَئِر
 وض ف ه ا احلديت ال يبقي له مت ّبقا، ووه ي هب ه ا املقام.

قال:  (2)بد احلّد إال سمجطا، فما رواه اوه جميجوأما أ ه إذا زىن أبمة مشمكة ويرهما فإ ه جي
ط  ْوسَ  نماَئِر ُةَ ُه ُهَد مَجاذ  مَهاَبٌك  أصَ ْةا شِ يَهِ  ُ لم ن َياِرى َج مَه َم مأّن رجال َو ر م إىل ه ة بي  خلعاب ))

 .(3). أرمجه  بد المزاق((ْوًطاا َسإل 
يف نري ه ه الصككمجرب، واحلجة هل ا  : يف إ باا مر  الزايبب  به  شككمب أسككمجاطواملقام الثاين

لما ُيْج مُد  مْوَق َهَشَةِة أْسَو ط  إلَّا   ))يقمجل:  ، أ ه ت  رسمجل هللا  (4)ما رواه أومج ومبب األ صاري

ٍُُدوِد  هلل ٍَدٍّ ِرْي   .(5)متهق  بيه ((ِ   

                                 
، والممكك ي يف 392 /4(، 4458أرمجككه أومج باوب يف احلككدوب، حب يف المجككل يزين جبككاريككة اممأتككه، )( 1)

ومككا و ككدهككا،  183 /6(، 1452( و)1451احلككدوب، حب جككا  يف المجككل يق   به جككاريككة اممأتككه، )
وما و كدها، واوه  433 /6(، واحلديثكان و كده، 3362والرسكككككككككككككككائي يف الرككاح، حب إحالل الهمج، )

. قال أومج  يسككككككككككككككه: حديت 224 /3(، 2551ماجة يف احلدوب، حب مه وق   به جارية اممأته، )
ي ه ا الر مان وه وشككككري يف إسككككرابه اضككككرماب..ت ت حممدا يقمجل: ي يسككككم  قتابب مه حبيب وه سككككا

احلديت، إمنا رواه  ه رالد وه  مفرة، وقال اخلرايب: ه ا احلديت نري متصكككككككككككككككل وليس  بيه ال مل. 
(، ص 2599-504، ويف ضككككككككك يف اوه ماجة )99(، ص 3360واحلديت يف ضككككككككك يف الرسكككككككككائي )

203. 

ه بّون ال بم مبكة. ت  همج  بد املبك وه  ب ال زيز وه جميج املكي، أومج المجليد القمشي األممجي ممجالهم. وهمج أول م( 2)
طاووسا، و را  وه أيب رحح، وجماهدا ونريهم، و ره حيىي وه س يد األ صاري، والزهمي، ورالئق نريهم. تمجيف سرة 

، سري أ الم الربال  2/569مخسني ومائة  به قمجل األكثم. وقد جاوز املائة. ا ظم: هت يب األتا  والبغاا 
16/325. 

 .357 /7الرالق، حب األمة فيها شمكا  يصيبها و ضهم، أرمجه  بد المزاق يف ( 3)

همج ها   وه   يار وه  ممو وه  بيد الببمجي، حبيف األ صار، رال الربا  وه  ازب. مشهمجر وكريته. ا ظم: أسد الغاوة  (4)
 .6/410، ا صاوة 5/30

يف احلدوب،  ، ومسككككككككككككككبم217 /12(، 6848أرمجه البشاري يف احلدوب، حب كم الت زيم واألبب، )( 5)
= 
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 وه ا احلديت  اد صميخ يف املر  مه الّزايبب  به ال شمب، فال  دول  ره.
السكككككتدالل هب ا احلديت أبممجر مرها: أّن احلديت مرسكككككمجل، وبليل الرسكككككخ إهاع ا ونوقش
، وأبّن احلديت رمج  به نالب ما حيتاج إليه يف ذلك (1)، وهمج اجلمجاب الثاينالصككككككككككككككحاوة 

، وحبمل احلدوب يف احلديت  به امل اصكككككككككككككي كّبها، املقّدرب حدوبها ونري املقّدرب، فكّل (2)الزمان
 .(3)هللا، ال جيمجز ألحد ت ّديها وهمج اجلمجاب الثالت م صية حدد مه حدوب

وه ا اجلمجاب األرري أحسككككككككككككككه األجمجوة امل كمجرب وأقمجاها يف  ظمي، وهللا أ بم، وذلك أّن 
الرسككخ ال يصككار إليه إال ودليل، وا هاع امل كمجر حيتاج إىل  قل صككميخ، وخباصككة يف ه ه املسكك،لة 

ِد املشككالف، فقككد رككالف فيككه ال ظيمككة، ولمج  بككت ا هككاع ملككا كككان مله و  ككدهم اخلالف، وقككد و جكك 
. وم  ذلك فإن (6)، واحلراوبة يف رواية(5)، وو ض املالكية(4)و ض التاو ني، والبيت وه سكككككككككككككك د

 اجلمجاب الثاين  يت ما يرقضه أيضا إن شا  هللا ت اىل.
 :الترجيح

بت إليه مه رالل البحت يف ه ه املسككككككك،لة، والرظم يف أبلتها  همج: أن الت زيم ال ي تمجصكككككككّ
 حلضمب ال يزاب فيه  به ال شمب مربقا، وذلك لصحة احلديت وصماحته يف ذلك.
 وأما إن كا ت وغري الضمب فهمج ممجكمجلا إىل اجتهاب ا مام، وهللا ت اىل أ بم.

ه ه املسكككككككككككككك،لة يف إحكامه، ووّيرها  -رمحه هللا–وقد أحكم ا مام ال المة اوه بقيق ال يد 
ار  بيه، رأيت مه املستحسه  قل كالمه ورصه،  به ما فيه مه طمجل ألمهيته. وياه شافيا ال نب

وارتبف املشالهمجن لظاهم ه ا احلديت يف ال  ر  ره: فقال و ض مصككرهي  )): -رمحه هللا–قال 

                                 
 . 219 /11(، 4435حب قدر أسمجاط الت زيم، )

 .219 /11، شمح صحيخ مسبم 534 /12ا ظم: البيان لب مماين ( 1)

 .139 /5ا ظم: املههم ( 2)

 .45 /2ا ظم: إ الم املمجق ني ( 3)

 .220 /12ا ظم: فتخ الباري ( 4)

 .138 /5همج قمجل أشهب مه املالكية كما يف املههم ( 5)

 .524 /12: املغ  ا ظم( 6)
= 
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: إ ه مرسككككككمجل و مل الصككككككحاوة خبالفه، وه ا ضكككككك يف جّدا؛ أل ه يت ّ ر  بيه إ باا (1)الشككككككاف ية
مل خبالفه، وف ل و ضكككككهم أو فتمجاه خبالفه ال يدّل  به الرسكككككخ...وقال إهاع الصكككككحاوة  به ال 

؛ أل ه كان يكهي : وأتّول أصحاورا احلديت  به أ ه مقصمجر  به زمه الريب (2)و ض املالكية
اجلاين مرهم ه ا القدر، وه ا يف ناية الضككككك ف أيضكككككا؛ أل ه تمن لب ممجم وغري بليل شكككككم ي  به 

: (3)يهة، وال تسككككككتقّل إب باا التشصككككككيا، قال ه ا املالكياخلصككككككمجص، وما ذكمه مراسككككككبة ضكككككك 
وأتويبه أيضككككككككككككككا  به أّن املماب وقمجله: يف حدٍّ مه حدوب هللا: يف حّق مه حقمجقه وإن ي يكه مه 

 (4)امل اصكككككككي املقّدرب حدوبها؛ ألّن احملمماا كّبها مه حدوب هللا. ووبغ   ه و ض أهل ال صكككككككم
احلّد هب ه املقّدراا أمم اصكرالحي فقهي، وأّن   ْمِف الشكمع يف أ ه قّمر ه ا امل ىن أبّن  صكيا 

أّول ا سككككالم ي يكه ك لك، أو حيتمل أن ال يكمجن ك لك. وه ا أو كما قال فال امج  ره إال 
الت،بيباا اليت ليست مه حمّمم شم ي. وه ا أّواًل رموج يف له  احلّد  ه ال مف فيها، وما ذكمه 

، واألصكل  دمه. وًث يا: أه إذا محبراه  به ذلك، وأجزه يف كّل حّق ه ا ال صكمي يمججب الّرقل
مه حقمجق هللا أْن ي زاِب ي يبق لرا شككككككي ا اتّا املر  فيه حلّزايبب  به  شككككككمب أسككككككمجاط؛ إذ ما  دا 
احملّمماا كّبها ال اليت جتمجز فيها الّزايبب ليس إاّل ما ليس مبحّمم، وأصكككككككككككككككل الّت زيم فيه ممرمجعا، فال 

قه خلصككككككككككككككمجص مر  الزايبب م ىن. وه ا أوربهه  به قمجل املالكي يف إطالقه حلقمجق هللا، وقد يب
ي تكك ر  رككه مبكا أشككككككككككككككمه إليككه مه أ كه ال امج  رككه إاّل التكّك،بيبككاا  به مكا ليس مبحّمم، وم  هك ا: 
فيحتاج إىل إرماجها  ه كمجهنا مه حقمجق هللا. وًثلثا:  به أصككككل الكالم وما قاله ال صككككمي ... 

                                 
. قال: وقد أه ت األمة  به أ ه جيمجز الزايبب  به 534 /12ه ا الكالم ممججمجب يف البيان لب مماين ( 1)

ال شكككم ما ي يبب  وه احلدوب، فيسكككتدل ح هاع  به  سكككخ ظاهم اخلرب. وحنمجه يف شكككمح صكككحيخ مسكككبم 
 .219 /11لبرمجوي 

. فالكالم ورصككككككه فيه. واجلمجاب الثاين تقبده ا مام القمطيب 260 -2القائل همج ا مام املازري يف امل بم ( 2)
 .139 /5يف املههم 

 املصدر الساوق.( 3)

. قبككت: وحنمجه الوه القيم يف إ الم 220 /12قككال احلككاف  اوه حجم: وأظرككه اوه تيميككة. فتخ البككاري  (4)
 .45 /2املمجق ني 

= 
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. فكككإ كككه يقر  باوم هككك ا المجهم، ويكككدّل  به أّن (2)((أرّف احلكككدوب مثكككا مجن )):(1)مجل  بكككد الممحهق
 .(3)(( مصربحهم يف احلدوب إطالقها  به املقّدراا اليت يربق  بيها الهقها  اسم احلدّ 

وه ا كالما حمكما مه إحكام األحكام، فاسككككككككككككتمسككككككككككككك وه، فهمج كالم متني، منيد حلرّا 
 الربمجي الشميف.

                                 
زهمب القمشي، الزهمي، أحد ال شمب املشهمجب هلم حجلرة، وأحد  همج أومج حممد  بد الممحه وه  مجف وه  بد احلار  وه( 1)

الستة يف الشمجرى. ولد و د الهيل و شم سرني، وأسبم قبل برمجل بار األرقم، وهاجم اهلجمتني إىل احلبشة، مث إىل 
 مجل هللا . وصبه رس. وكان ممه يهيت  به  هد رسمجل هللا املديرة، وشهد وْدرًا، واملشاهد كّبها م  رسمجل هللا 

و ده حلم اية والرهقة، وحيّج م هه.  ربهه يف تبمجن! وكان ذا مال كثري، سشيّا كمميا، وكان يت اهد أزواج الريب 
وفضائبه كثريب، ومراقبه مشهمجرب. تمجيف سرة إحدى و ال ني، وقيل: ا رتني و ال ني وهمج األشهم. و اش ا رتني وسب ني 

، 1/280، وقيل: الزوري وه ال مجام. ا ظم: هت يب األتا  والبغاا هة  ثمان سرة. وبفه حلبقي ، وصبه  بيه اخلبي
 .4/290ا صاوة 

يف اخلمم، وأن  مم استشار الراس فقال  بد الممحه وه  مجف:إ .  يقصد حديت أ س وه مالك ( 2)
 /12(، 6773وهمج متهق  بيه أرمجه البشاري يف احلدوب، حب ما جا  يف ضككككككككمب شككككككككارب اخلمم، )

 . 213 /11(، 4427، ومسبم يف احلدوب، حب حد اخلمم، )77

 وما و دها. 138 /4إحكام األحكام ( 3)
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 444 ............................. .لفصل اخلامس: القصاص، والدايت، والقسامة، واحلدودا

 445 ........................................... ملبحث األول: القصاص والدايت والقسامةا

 446 .................................... املربب األول: القتل حملثقل يمججب القصاص

 447 ..................................... املربب الثاين: القتل حلسم يمججب القصاص

 449 ................................. القتل مبا ال يقتل نالبا شبه  مداملربب الثالت: 

 452 ............................................ املربب الماو : ال يقتل املسبم وكافم

 454 ..................................... املربب اخلامس: القصاص وني المجل واملمأب:

 454 ........................................ املس،لة األوىل: القصاص ويرهما يف الرهس

 456 .................................. املس،لة الثا ية: القصاص ويرهما فيما بون الرهس

 457 ................................... املربب السابس: قتل اجلما ة حلمجاحد قصاصا

 458 ...................... املربب الساو : مه قتل وشي  قتل وه )املما بة يف االستيها (

 463 ......................................... املربب الثامه: حكم الضمان يف ال ض

 466 .......................... املربب التاس : حكم مه اطب  يف ويت قمجم فهق،وا  يره

 470 ............................ ىل  مجرب نريهاملربب ال اشم: حكم فق   ني مه  ظم إ

 471 ................................... املربب احلابي  شم: تمجزي  الدية  به ال اقبة

 473 ................................................. املربب الثاين  شم: بية اجلرني

 474 ................................ املربب الثالت  شم: القسامة، وفيه مثان مسائل:

 474 ......................................... املس،لة األوىل: القسامة يستحّق هبا الّدم

 478 ..................................... املس،لة الثا ية: مه يبدأ حألميان يف القسامة؟

 480 ........ املس،لة الثالثة: كيهية تقسيم األميان  به أوليا  املقتمجل إذا زابوا  به اخلمسني

 481 ................................... املس،لة الماو ة: حكم است ا ة املّد ه  بيه وغريه

 483 .....................................املس،لة اخلامسة: صيغة اليمني مه نري املسبم

 486 .............................. تيل مبحبة قمجم ال ي د لمجًثاملس،لة السابسة: وجمجب الق

 487 ................................................... املس،لة الساو ة: التدمية لمج 

؟  491 .................................... املس،لة الثامرة: هل الشهابب  به اجلِمْح لمج ا

 493 ........................................................... .ملبحث الثاين: احلدودا
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 494 ................................................ املربب األول: ل ه املسبم امل نيَّ 

 497 ....................................................... حد الزه: املربب الثاين:

 497 ............................................. املس،لة األوىل: التغميب لبزاين البكم

 499 .............................................. املس،لة الثا ية: تغميب املمأب وال بد:

 499 ....................................................... الهمع األول: تغميب املمأب
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 502 ................................ غّمب إليها الزاين البكماملس،لة الثالثة: املسافة اليت ي

 504 ..................................... املس،لة الماو ة: اشماط ال دب يف ا قمار حلزه

 510 ................ رج   ه إقماره املس،لة اخلامسة: حكم امل مف  به  هسه حلزىن إذا

 514 ............................. املس،لة السابسة: ظهمجر احلمل يقام وه احلد  به املمأب

 519 .............................................. املس،لة الساو ة: مىت تمجم احلامل؟
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 525 .................................. املس،لة األوىل: اشماط احلمز يف القر  يف السمقة
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 529 .....................................................  : حد احملارباملربب الماو

 533 ........................... املربب اخلامس: حد الساحم والز ديق، وفيه مس،لتان:

 533 .................................................... املس،لة األوىل: حد الساحم

 539 ..................................................... املس،لة الثا ية: قتل الز ديق

 545 ............................. املربب السابس: إقامة السيّ د احلدَّ  به  بده أو أمته

 547 ..........................................ملربب الساو : إقامة احلّد  به املميضا

 552 ..................................... املربب الثامه: احلدوب ال تبرل ورمجل الزمان

 553 ...................................... املربب التاس : هل يف ق ف املمبمجن حّد؟
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  .ل السادس: الصدقة واهلبة واحلُُبس والعمرى والسكىنالفص
 وفيه مبحثان:

 .املبحت األول: الصدقة واهلبة
 املبحت الثاين: احلبس وال ممى والسكىن.
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 .املبحث األول: الصدقة واهلبة
 وفيه ثالثة مطالب: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 االختيارات الفقهّية لإلمام أبي العّباس القرطبّي في غير العبادات

 570 

 ربع مسائل:املطلب األول: العود يف الصدقة واهلبة، وفيه أ
 املسألة األوىل: العود يف الصدقة ابلشراء

يف أّن مه تصكككككككّدق وصكككككككدقة لمججه هللا أ ه ليس له  -رمحهم هللا–ال رالف وني أهل ال بم 
 .(2)، كما اتهقمجا  به أنّ  مجبها إىل املتصّدق حملريا  ال أبس وه(1)ا تصارها

 وارتبهمجا يف ال مجب فيها حلشما   به قمجلني:
، ومكك هككب (3): حيمم ال مجب يف الصكككككككككككككككدقككة حلشككككككككككككككما ، وهمج قمجل  رككد املككالكيككةالقول األول

 .-رمحهم هللا– (5)، وارتاره القمطيب(4)احلراوبة
 ، (6): يكمه ال مجب يف الصدقة حلشما  وال حيمم، وهمج م هب احلرهيةالقول الثاني

 .-رمحهم هللا-(8)، والشاف ية(7)واملالكية يف املشهمجر
اشيت، هككل حيمككل  به   يف الرهي المجارب يف حككديككت  مم : ارتالفهم سببببب الخالف  

  ظاهمه مه التحممي، وأل ه يههم مه تشككككككككككككككبيهه حلكبب التحممي، كما قال ت اىل:       

     ( :176سككمجرب األ ماف اشية) أو  به الكماهة؛ ألّن تشكبيهه حلقي  إمنا يدّل  به االسكتق ار ،
 .(9)ب املمججمجبب مه ذلك، ال أ ه حيمم ال مجب يف القي وال يافة لبرهم 

                                 
 وما و دها. 579 /4( ا ظم: املههم 1)
 .538 /3( ا ظم: شمح اوه ورال  به صحيخ البشاري 2)

 وما و دها. 198 /2، شمح زروق واوه هجي  به المسالة 532( ا ظم: الكايف الوه  بد الرب ص 3)

 . 375 /4، الهموع 543 /6، الشمح الكبري 102 /4( ا ظم: املغ  4)

 .580 /4( ا ظم: املههم 5)

 .85 /9،  مدب القاري 191 /5، ودائ  الصرائ  439 /1( ا ظم: تتصم ارتالف ال بما  6)

 .199 /2، شمح زروق  به المسالة 1616 /3، امل مج ة 454 /1( ا ظم: املدو ة 7)

 .65 /11، شمح الرمجوي  به مسبم 351 /4، احلاوي 78املزين ص ( ا ظم: تتصم 8)

 . 379 /2. وا ظم: مراهج التحصيل و تائج لرائف الت،ويل 579 /4( املههم 9)
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 : األدلة
 :أدلة أصحاب القول األول

قال: مِحِْبت   به فِكِمٍس ِ تيٍق يف  سكككككبيل هللا، ف،ضكككككا ه  ما رواه  مم وه اخلراب  -1
مجِل هللا  ،ِْلت  رسكككككك  ب ه ، فظرِكْرت  أ ه حئ   ه  و م ْرٍا، ِفسككككككِ لما ))ِ ْه ذلك؟ فقال:  صككككككاح 

متهق  ((ْعُ ذ َولما َتُعْد ِ   َصَد مِتكم؛  مهنَّ  ْلَعاِئَد يف َصَد مِتِ  كماْلكمْ ِب َيُعوُد ِ    مْيِئ ِ  تْبَت
 .(1) بيه

 :واحلجة فيه من ثالثة أوجه
 هناه  ه االوتياع، واألصل يف الرهي أ ه لبتحممي. : أّن الّريب األول
  مجب يف الصدقة ال جيمجز اتهاقا.ا تربه  مجًبا يف الصدقة، وال : أّن الريب الثاين
 شّبه ال ائد يف صدقته حلكبب، وه ا التمثيل كاٍف يف ويان املماب. : أّن الريب الثالث
، أو حيمل الرهي فيه  به (2)كان وقف فمسكككككه، وشكككككما  المجقف حطلأبّن  مم  ونوقش

 .(3)الكماهة
أل ه لمج كان  وحتبيسه لبهمس فغري صحيحة؛ : أما ب مجى وقف  مم وأجيب عن هذا

وقِكِهِها ملا ح ها ال ي هي يف يده، وال ِهمَّ  مم  وشككككككككمائها، ول كان يك ْرك م   به البائ  ومير ه، فإ ه 
مكككا أ كم وي هكككا، وإمنكككا أ كم  ي يكه ي ق مُّ  به م ْرِكٍم، فكيف يه بكككه وي  ني   بيكككه، وألّن الّريب 

 ، فه ه  ال ة أجمجوة.(4) به  مم الّشما ، م بّ ال وكمج ه  ائدا يف الصدقة
أما محل الرهي  به الكماهة فهمج  دولا  ه األصكككل، وال وّد له مه بليل؛ فإّن األصكككل يف 
الرهي التحممي، ومه أتّمل سككككككككككككككياق احلديت ورواايته يف مسككككككككككككككبم ونريه، ي يمّبب يف احلمل  به 

                                 
، ومسبم يف اهلباا، حب 444 /3(، 1490( أرمجه البشاري يف الزكاب، حب هل يشمي صدقته؟...)1)

 .64 /11( 4139ه، )كماهة شما  ا  سان ما تصدق وه ممه تصدق  بي

 .69 /6( ا ظم: احملبه 2)

 .353 /4( ا ظم: احلاوي 3)

 .104 /4( املغ  4)
= 
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التحممي، فاه   والظاهم مه ألهاظ احلديت ومسككككككككككاقه )): -رمحه هللا–التحممي، ول ا قال القمطيب 
 .(1)((ألهاظه، وتدوّم م ا يها، يِكب ْخ لك ذلك إن شا  هللا ت اىل

: أّن شككككككما  الصككككككدقة ينّبي إىل ال مجب يف الصككككككدقة، وذلك أّن املتصككككككّدق من املعقول -2
 بيككككككه يبي ككككككه حبريرككككككة مه الثمه، إمكككككا طم ككككككا أو حيككككككا ، فيكمجن  كككككاب يف و ض      

 .(2)صدقته
 : أدلة أصحاب القول الثاني

إْي أَتْتُ   ْرَةأمٌة  مقمالمْت:  بْيَنا أمَنا َجاِلٌس ِهْنَد َرسََُوِل  هلل ))قال:  ا رواه وميدب م -1

إن   َتصَََََدَّْ ُت َه مى ُأر   ِبَجاِرَين ذ وإنََّها َراَتْتذ  ال:  قال: َوَجَب أْجُةِك َه مى           

 .(3)رواه مسبم (( هللذ َوَردََّ ا َه مْيِك  ْل رَي ُث
 .(4): أّن الّصدقة إذا جاز  مجبها حملريا ، جاز  مجبها حالوتياعل منهوجه االستدال

: أبّن املريا   بت حكمه وغري ارتياره، وليس ومجسككككككيبة إىل شككككككي  مما يف االوتياع، ونوقش
. و به فمض التسكككككككككككبيم وصكككككككككككحة القياس و بته، فإ ه قياس يف مقاول  ّا، (5)فبرل ه ا القياس

 رع، فال يبتهت إليه.وه ا يف ممجض  فّمِق فيه الشا
ِ وِبْحٍم ت ص دّ ق وه  به وميمب، فقال:  أّن الريب  ما رواه أ س وه مالك  -2 ُ َو ))أ يت 

 .(6)متهق  بيه ((َه مْيَها َصَد مٌنذ ولَنا َ ِديَّن

                                 
 .4/580( املههم 1)

 .4/580، املههم 4/105( ا ظم: املغ  2)

 .8/267(، 2692( صحيخ مسبم، يف الصيام، حب قضا  الصيام  ه امليت، )3)

 .352 /4( ا ظم: احلاوي 4)

 .105 /4، املغ  1616 /3( ا ظم: امل مج ة 5)

، ومسككككككككككبم يف الزكاب، حب 449 /3(، 1494( أرمجه البشاري يف الزكاب، حب إذا حتمّجلت الصككككككككككدقة، )6)
 .(...2481 ،)7/ 180إححة اهلدية لبريب 

= 
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يف حلم وميمب أ ه إذا كا ت اجلهة اليت  ر   أررب الريب )): -رمحه هللا–قال اوه ورال 
هة الصككككدقة جاز ذلك، ومه مبكها مباله ي  ر ها مه جهة الصككككدقة، فدّل هبا ا  سككككان نري ج

 .(1)((ه ا امل ىن أّن الرهي يف حديت   ِمِم يف الهمس حمممجلا  به وجه الترزّه ال  به   التحممي
: أبّن ال ّبة مه املر  يف شككككما  الصككككدقة ليسككككْت مت ّبقًة حلتحمّجل، وإمنا مبا ي ظّه مه ويناقش
ق  بيه له صكككككككدقته حبريرة مه الثمه، فيكمجن  مجبا يف و ض الصكككككككدقة، فال يصكككككككّخ وي  املتصكككككككدَّ 

 ا حلاق، مث إذا كان الت بيل ينّبي إىل إورال امل ّبل بّل ذلك  به ورال ه. وهللا أ بم.
ال َتِحلُّ  لصََََّد مُن لَغِن ٍّ إلَّا )): قال: قال رسكككككككمجل هللا   ه أيب سككككككك يد اخلدري  -3

 يهاذ أو لغازإ يف سََبيل  هللذ أو غِن ٍّ  شَََْتة  ا ِبَ اِلِ ذ أْو  مِقريإ ِلَبْ سَََن : لعاِرلإ ه

 .(2)أرمجه أومج باوب واوه ماجة ((ُتُصد َق ه ْيِ   أْ د  ا ِلَغِن ٍّذ أْو غاِرمإ
ذكم ممه حتّل له الصككككككككدقة مه األنريا  مه اشككككككككماها مباله،  واالسككككككككتدالل مره: أّن الريب 

 .(3)ق هبا ونريهفكان  به  ممجمه يف املتصدّ  
صككككككككككاحل لبتشصككككككككككيا، فيت نّي  : أب ّه  امد حيتم ل الّتشصككككككككككيا، وحديت  مم ويناقش

الغ  نري املتصكككدّ ق؛ تمجفيًقا وني الموايتني،   صكككيصكككه وه، فيكمجن املماب مه حديت أيب سككك يد 
 و مال حخلربيه، وهمج أوىل مه إمهال أحدمها.

                                 
 .538 /3( شمح اوه ورال  به صحيخ البشاري 1)

، واوه ماجة 197 /2(، 1636( أرمجه أومج باوب يف الزكاب، حب مه جيمجز له أر  الصدقة وهمج ن ، )2)
. وفيه ارتالف يف وصبه وإرساله، فقد أرمجه 402 /2(، 1841يف الزكاب، حب مه حتل له الصدقة، )

، ووافقه اوه  ييرة، ورواه الثمجري  ه زيد  ه  را  ا مام مالك ممسال  ه  را  وه يسار  ه الريب 
م أومج باوب يف سرره يف املمجض  الساوق. وا ظم: ، كما أشار إىل ذلك ا ماقال: حد   الثبت  ه الريب 

(. واحلديت صححه 615ممجط، ا مام مالك، كتاب الزكاب، حب أر  الصدقة ومه جيمجز له أر ها، )
 .377 /3الشيخ األلباين يف ا روا  

 .352 /4( ا ظم: احلاوي الكبري 3)
= 
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وي  املتصككدَّق  وه  بيه مه سككائم األجا ب،  : أّن املتصككدَّق  بيه ملا مبكمن املعقول -4
 . (1)وجب أن ميبكه مه املتصدّ ق   بيه، كما لمج وهبه جاز أن يشميه المجاهب

 :الترجيح
، فإذا صكككككككككّخ احلديت، أرِجخ  القمجِلنْي، وأْقمجى امل هبِكنْي، همج املت،يّد وراّ  سكككككككككّيد الثّقِبنْي  

رالهه، وكان همج احِلِكم الهاصككل وني املتراز ني،  وكان صككمحًيا يف باللته، كان حّجًة  به كّل مه
وامل،رز ال ي  رز إليه املشتبهمجن، فال حيّل ألحد أن يشككككمي ما تصككككّدق وه  به نريه، فإّن ذلك 

، وي  ا املشالهمجن مبا يصكككككبخ صكككككارفًا وال شككككككٍّ يتراوله  ّا احلديت املموي يف قصكككككة  مم 
 اىل أ بم.لبرهي  ه التحممي إىل الكماهة. وهللا ت 

 املسألة الثانية: رجوع الوالد يف هبته لولده
اهلبة وال رية مه القمحا اّليت يتقّمب هبا املسككككككبم إىل روّه، وحيتسككككككب أجمها  رد ممجاله يمجم 
يبقاه، ول لك فإّن ال مجب فيها وا تصككككارها و د وصككككمجهلا إىل املمجهمجب له، تالف ملكارم األرالق، 

ة، وليس مه شيم الكمام، وقد  بت الرهي  ره يف حديت  مم وه وال يبيق أبهل املمو ب والشهام
 .(2)وتشبيه ال ائد حلكبب اخلراب 

إذا  بت ه ا: فإن األب له رصمجصية م  ولده يف أممجر كثريب، فهمج سبب وجمجبه، وج ل 
أْنَت ))يف قمجله:  الشككككارع له ا تزاع مال اوره ولمج مه نري إذ ه، كما صككككّخ و لك اخلرب  ه الريب 

 .(3)أرمجه اوه ماجة ((َراُلكم ِلأمِبيكمَو
 و به ه ا فهل لألب إذا وهب الوره  رّية، ومرحه مرحة، أْن ي تصمها، وي مجب فيها؟

                                 
 .538 /3( شمح اوه ورال  به البشاري 1)

 ة الساوقة.( سبق احلديت يف املس،ل2)

 ( سبق  مجيه يف املربب الساو   شم مه الهصل األول: اشماط املركخ لرهسه حبا .3)
= 
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ة أهككل ال بم إىل أ ككه جيمجز لبمجالككد أن ي مجب يف هبتككه لمجلككده، و به هكك ا مكك هككب  ذهككب  ككامككّ
 .-هم هللارمح– (4)، وارتاره القمطيب(3)، واحلراوبة(2)، والشاف ية(1)املالكية

 واستدلمجا  به ذلك أببلة مرها:
ُجلإ أْن ُيْعِعَ      ))قكككال:   ه الريب  مكككا رواه اوه  مم واوه  بكككاس  -1 ِحلُّ ِلَة لما َي

َهِعيًَّن أْو َيَهَب ِ َبًن  مَيْةِجُم  يهاذ إلَّا  ْلَو لَد  ي ا ُيْعِع  َولمَدُهذ وَرَثُل  لَّذي ُيْعِع            

ه    يَّنم ثمَّ َيْةِجُم  ي ِئ ِ              لَعِع َهاَد يف  مْي ُكُل  هَي  شََََبَم  اَء ثمَّ  َيأ ْ ب  كاْلك رواه    ((ا 
 .(5)األرو ة

ٍَُدُكْم ِ   ))قال:   ه  ممو وه شككككك يب  ه أويه  ه جّده أّن  يب هللا  -2 لما َيْةِجُم أ

 .(6)رواه اوه ماجة ((ِ َبِتِ  إلَّا  ْلَو ِلَد ِرْي َولمِدِه
                                 

 . 255 /2، الهمجاكه الدواين 46 /4، الشمح الصغري 676 /2( ا ظم: ا شماف لبقاضي 1)

 .379 /5، روضة الرالبني 124 /8، البيان لب مماين 202( ا ظم: التربيه ص 2)

 .81 /17، الشمح الكبري أليب الهمج اوه قدامة 261 /8، املغ  83 /7( ا ظم: ا فصاح 3)

فك هبمجا إىل أن اهلبكة لغري ذي المحم  -رمحهم هللا–ومكا و كدهكا. وركالف احلرهيكة  582 /4( ا ظم: املههم 4)
، تبيني 190 /5احملمم جيمجز ال مجب فيهككا، وال جيمجز يف اهلبككة لكك ي المحم احملمم. ا ظم: وككدائ  الصككككككككككككككرككائ  

 وما و دها. 327 /1وما و دها، البباب  61 /6قائق احل

، والمم ي يف المجال  518 /3(، 3539( أرمجه أومج باوب يف البيمجع وا جاراا، حب المجمجع يف اهلبة، )5)
، والرسككككككككككائي يف اهلبة، حب رجمجع المجالد فيما 222 /8(، 2132واهلبة، حب كماهية المجمجع يف اهلبة، )

، واوه مككككاجككككة يف اهلبككككاا، حب مه أ ره ولككككده مث رج  فيككككه، 576 /6(، 3693ي ري ولككككده..)
 /6. وصككككككككككححه المم ي، واوه  بد الرب والقمطيب، واأللباين. يرظم: االسككككككككككت كار 126 /3(، 2377)

. وا مض األلباين  به اوه ضككككككككككمجاين يف  قبه تصككككككككككحيخ 65 /6، إروا  الغبيل 582 /4، املههم 244
قال أومج  ))نميب، فالمم ي صككككككححه حيت قال و د ه ا احلديت: المم ي، وأ ه ي يصككككككّححه! وه ا 

 يسه: ه ا حديت حسه صحيخ، قال الشاف ي: ال حيل مله وهب هبة أن يمج  فيها إال المجالد، فبه 
، فا ظمه يف املمجضككككك  السكككككاوق. ومما ي كم أّن المم ي له  سكككككخ ((أن يمج  فيما أ ره ولده هل ا احلديت

 م ي  به األحابيت، ول ّل األمم هرا مه قبيبه.كثريب تتبهة يف حكم الم 

، قال البمجصكككريي: ه ا إسكككراب صكككحيخ، رجاله  قاا. يرظم: 127 /3(، 2378( يف املمجضككك  السكككاوق، )6)
= 
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  الرزاع.فه ان حديثان صحيحان، ومها  ّا يف حملّ 
 
األمم افتم   بيككه  رككده )) : -رمحككه هللا–: قككال ا مككام مككالككك إمجههاع أهههل املههدينههة -3

فيمه حنل ولده حنال، أو أ راه  را  ليس وصككككككدقة: أّن له أن ي تصككككككم ذلك، ما ي 
 .(1)((يستحد  المجلد بيرا أو يركخ، فبيس لألب اال تصار

له ألويه، وويرهما مه الب ضككككككككككككككية ما : أّن المجالد ولده جز ا مره، وهمج ومامن املعقول -4
 .(2)يمججب شدب االتصال، خبالف األجريب

 املسألة الثالثة: إحلاق غري األب به يف العود يف اهلبة
و د تقميم جمجاز رجمجع األب يف هبته لمجلده حألبلة، ارتبف القائبمجن و لك يف إحلاق نري 

 األب وه يف المجمجع  به  ال ة أقمجال:
، (3)ألب األّم فق  إذا كككان المجلككد ذا أب، وهمج مكك هككب املككالكيككة: يبحق حالقول األول

 .-رمحهم هللا– (4)ورّجحه القمطيب
رمحهم –(5): يبحق حألب األّم، واألجداب واجلّداا، وهمج م هب الشاف يةالقول الثاني

 .-هللا
 .-رمحهم هللا– (6): أ ه ال يبحق حألب نريه، وهمج م هب احلراوبةالقول الثالث

                                 
 مصباح الزجاجة حباشية السره.

. وه ا  ا 582 /4، املههم 272 /2( ا ظم: املمجط، يف كتاب األقضككككية، حب اال تصككككار يف الصككككدقة، 1)
 ويف املمجط، طمجل ه ا مبشصه. القمطيب،

 . وهمج املثال اخلامس وال شمون مه رب السرة الصحيحة حلمأي.300 /2( إ الم املمجق ني 2)

 .46 /4، الشمح الصغري 984 /3،  قد اجلمجاهم الثميرة 676 /2( ا ظم: ا شماف لبقاضي 3)

 .583 /4( ا ظم: املههم 4)

 .379 /5، روضة الرالبني 124 /8، البيان لب مماين 202( ا ظم: التربيه ص 5)

 .132، زاب املستقر  ص 87 /17، الشمح الكبري الوه قدامة 263 /8( ا ظم: املغ  6)
= 
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: سكككككككككبب ارتالفهم يف إحلاق نري األب حألب: همج أ ه هل يتراول املبحق فسبببب الخال
اسم األومجب أو المجالد أو ال؟ وهل هم يف م ىن األب أو يهّمق ويرهم وويره؟ فإّن لألب مه احلّق يف 

 .(1)مال المجلد ما ليس لغريه، وله مه رصمجصية القمب ما ليس هلم
 :األدلة

 :تعليل أصحاب القول األول
إبحلاق األّم حألب: أّن األّم تشككككككككككمبها لهظة المجالد، وتدرل فيه، فال فمق وني األب  ببمجا 
 .(2)واألم يف ه ا

 :تعليل أصحاب القول الثاني
 .(3) ّببمجا إبحلاقهم األم واألجداب واجلداا أهنم يدربمجن يف لهظة المجالد، لب ضّيه

 :تعليل أصحاب القول الثالث
قكككه إمنكككا يتركككاول األب بون األّم، والهمق ويرهمكككا: أّن أّن احلكككديكككت رّا المجالكككد وهمج إبطال

 .(4)لألب والية  به ولده، وحيمجز هي  املال يف املريا ، واألّم خبالفه
 :الترجيح

 وال ي يظهم   وهللا ت اىل أ بم همج القمجل الثالت، وذلك ملا  يت:
كمجا وه، فالمجالد إذا أطبق فإن املماب وه الّمجل بونأوال األّم، وله والية  به  : صككحة ما متسككّ

 ولده ليست لألّم.
: أّن األصل همج املر  مه ال مجب يف اهلبة، ور ّا األب حلرّا، فيبقه مه  داه بارال اثنيا

 يف ال ممجم، وه ا أقمجم الههمجم. وال بم  رد هللا ت اىل.

                                 
 .583 /4( املههم 1)

 .583 /4( ا ظم: املههم 2)

 .416 /9( ا ظم: احلاوي 3)

 .263 /8( ا ظم: املغ  4)
= 
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واألصكككككككككككككككل  ردي ال ي تبزم احلجة وه أ ه ال جيمجز ألحد  )): -رمحه هللا -قال أومج  مم 
إال أْن تثبت سككككككككككككككرة  (1)(( ْلَعاِئُد ِ   ِ َبِتِ  كماْلكمْ ِب َيُعوُد ِ    مْيِئ ِ    )):  ة فيه، لقمجل الريب المج

 .(2)(( ّا ه ه اجلمبة، أو يتهق  به م ىن مه ذلك  بما  األمة. وحهلل التمجفيق
يف و به ه ا فبم يِم ْب يف السكككككككككككرة إال  صكككككككككككيا األب، م  أ ه ي يتهق ال بما   به م ىن 

 االحلاق، فيبقه مه  دا األب  به األصل يف املر ، وهللا أ بم.
 املسألة الرابعة: من حنل بعض ولده دون بعض

أّن األوىل واألفضكككل أْن يسكككمّجي املم  وني أوالبه يف  -رمحهم هللا–ال رالف وني أهل ال بم 
 .(3)الصبةال رية، وال يهاضل ويرهم يف اهلدية، إقامة لب دل، وإ ا ة هلم  به الرب و 

 وارتبهمجا يف وجمجب ذلك  به قمجلني:
،  ورّجحه (4): جتب التسككككككككككككككمجية وني األوالب يف ال رية، وهمج م هب احلراوبةالقول األول

 .-رمحهم هللا– (5)القمطيب
ثاني  ، (6): ال جتكككب التسككككككككككككككمجيكككة وني األوالب يف ال ريكككة، وهمج مككك هكككب احلرهيكككةالقول ال

 .-رمحهم هللا– (8)، والشاف ية(7)واملالكية

                                 
 ق  بيه.( سبق  مجيه يف املس،لة األوىل مه ه ا املربب. وهمج مته1)

 .245 /6( االست كار 2)

 .259 /8( ا ظم: املغ  3)

 .131، زاب املستقر  ص 63 /17، الشمح الكبري الوه قدامة 256 /8( ا ظم: املغ  4)

 .587 /4( ا ظم: املههم 5)

 ، 182 /5، ودائ  الصرائ  138وما و دها، تتصم الرحاوي ص  87 /4( ا ظم: شمح م اين اشًثر 6)

 .261 /2، الهمجاكه الدواين 530، الكايف الوه  بد الرب ص 675 /2 شماف لبقاضي ( ا ظم: ا7)

 .517 /2، مغ   احملتاج 111 /8، البيان لب مماين 182( ا ظم: تتصم املزين ص 8)
= 
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: همج م ارضة امل ىن امل قمجل، لظاهم البه  املرقمجل، وذلك أن الرهي يقتضي سبب الخالف
 رد األكثم وصكككككككيغته التحممي، كما يقتضكككككككي األمم المججمجب، فمه ذهب إىل اجلم  وني السكككككككماع 

 .(1)والقياس، محل احلديت المجارب  به الردب، أو رّصصه يف و ض صمجره

                                 
 .2025 /4( ا ظم: وداية افتهد 1)
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 : األدلة
 :لأدلة أصحاب القول األو

 قال: إّن أحه أته وه رسككككككمجل هللا  -رضككككككي هللا  رهما–ما رواه الر مان وه وشككككككري  -1
أُكلَّ ولمِدكم    )): فقال: إين قد حِنِْبت  او  ه ا نالما كان  ، فقال رسككككككككككككككمجل هللا 

 .(1)متهق  بيه (( اْرِجْعُ )): ، فقال: ال، فقال رسمجل هللا ((َنَحْ َتُ  رثَل  ذ ؟
، قال: ال. ((أ َعْ َت  ذ  ِبَولمِدكم ُك ِّهْم؟))قال له:  ن رسمجل هللا : أ(2)ويف له  هلما -2

 .(( تَُّقو   هللم و ْهِدُلو  يف أْوالدكم))قال: 
 .(( ال ُتْشِهْدن  إًي ؛  هن   لما أمْشَهد َه مى َجْورإ)): (3)ويف له  هلما -3
ٍَقٍّ م مْيَس َيْصُ ُح َ َذ ذ َوإن   لما أمْشَه)): (4)ويف له  ملسبم -4  .((ُد إلَّا َه مى 

تاه ِجمجرًا، وأمم ومّبه، وامتر  مه  : أّن الريب وجه االسههههههههههتدالل من هذه األحاديث
 .(5)الشهابب  بيه، واجلمِْجر حماما، واألمم يقتضي المججمجب

َ َذ       ))قككككال يف إحككككدى رواايا هكككك ا احلككككديككككت:  : أبّن الريب ونوقش ِهْد َه مى   أمشََََْ

ه ِد  بيه نريه، وإمنا امتر  مه ، وه ا بليلا (6)((غمْيِةي  به صكككككّحة ه ه اهلبة، وإال ملا أممه أْن ي شكككككْ
 .(7)الشهابب  بيه لئال يصري ذلك سرة
                                 

بككاا، حب كماهككة ، ومسككككككككككككككبم يف اهل260 /5(، 2586( أرمجككه البشككاري يف اهلبككة، حب اهلبككة لبمجلككد، )1)
 .68 /11(، 4153تهضيل و ض األوالب  به و ض يف اهلبة، )

، ومسككككككككبم يف املمجضكككككككك  السككككككككاوق، 260 /5(، 2587(  رد البشاري يف اهلبة، حب ا شككككككككهاب يف اهلبة، )2)
(4157 ،)11/ 69. 

، 318 /5(، 2650( همج  رد البشاري يف الشكككهاباا، حب ال يشكككهد  به شكككهابب جمجر إذا أشكككهد، )3)
 .70 /11(، 4158مسبم يف املمجض  الساوق، )و 

 .72 /11(، 4163( يف املمجض  الساوق، )4)

 .257 /8( املغ  5)

 .71 /11(، 4161( ه ه البهظة  رد مسبم يف اهلباا، حب كماهة تهضيل و ض األوالب يف اهلبة، )6)

 .111 /8( ا ظم: البيان لب مماين 7)
= 
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: أبّن ه ا ليس أبمٍم؛ ألّن أبىن أحمجال األمم االستحباب والردب، وال رالف يف وأجيب
ه ا محلا حلديت كماهة ه ا، وكيف جيمجز أن  ممه وت،كيده م  أممه ومّبه، ومحل احلديت  به 

أممه وي يمّب،  إبشكككهاب نريه، المتثل وشكككري   به التراقض والّتضكككاّب، ولمج أمم الريب  الريب 
 .(1)وإمنا ه ا هتديدا له  به ه ا، فيهيد ما أفابه الرهي  ه إمتامه

: أّن تهضكككككككيل و ض األوالب  به و ض ي مجر   ويرهم ال داوب والبغضكككككككا ، من املعقول -5
 .(2)فم ر ِ  مره، كتزويج املمأب  به  ّمتها أو رالتهاوقري ة الّمحم، 

 :أدلة أصحاب القول الثاني
ََ د يَق كان َنَح مها جادَّ ))قالت:  -رضكككككككككككككي هللا  رها– ه  ائشكككككككككككككة  -1 إنَّ أَبا بْكةإ  لصَ

ٍَضََََةْتُ   ْلَو ماُة  ال: و هلل يا ُبَنيَُّن: را ِريَ   هشََةيي وسًََْقا ِرْي َراِلِ  باْلَغاَبنذ    َّا 

نُت             نِكذ وإن   ك ْنِكذ وال أَهزٌّ ه  َّ  ْقًة  ر ْعِدي ِر ٍَبُّ إل َّ ِغًنى َب ٌٍَد أ نَّاِس أ  ل

ًََْقا  ََةيي وس ٍَْتْزِتي ِِ كاَن لمِكذ وإنََّ ا ُ َو (3)حنمْ ُتِك جادَّ هش ذ   و كْنِت َجَدْدِتيِ  و 

ه ى ِكَتاِب  هللذ  المْت     ْلَيْوَم َراُل و رث ذ وإنََّ ا ُ  ا أَخَو ك وأْخَتاكمذ  اْ َتسََََِ و       

َهائشََََُن:  ق ُت: يا أَبِتذ و هلل لْو كان كذ  وكذ  لَ ْكُت ذ إنَّ ا    أسَََََْ اُء  مَ ِي           

                                 
وما و دها، فتخ  586 /4حجم املراقشكككككاا ورّبا  بيها يف املههم . وذكم القمطيب واوه 258 /8( املغ  1)

 . فبترظم هرالك فإ ه مهّم.264 /5الباري 

 .257 /8( املغ  2)

، املرتقه لبباجي 213 /2( أي حائرا جي ِّد مره ه ا ال دب امل كمجر. ا ظم: الت بيق  به املمجط، لبمجقشي 3)
7/ 504. 

= 



 االختيارات الفقهّية لإلمام أبي العّباس القرطبّي في غير العبادات

 582 

أرمجه ا مام  ((ذ ُأَر َ ا َجاِرَينً   (1) ْلُأْخَةى؟  قال أبو بكة: يو بْعِي بْنِت خارجن     
 .(2)مالك

دون هبد  هلل وهبيد  (3)ً اَوَ َب  ْبَنُ  هاصَََِ ))أ ه ما روي  ه  مم وه اخلراب  -2

 .(6)أرمجه البيهقي (((5)وزيد (4) هلل
بُنْحلإ  مسََََََ ُ  َبْيَي    (7)أن   ضََََّل بين أم  ك ثوم )) و ه  بد الممحه وه  مجف  -3

 .(8)أرمجه الرحاوي ((َولمِدِه
ًصا لبرّا املرقمجل.(9)وال تالف هلم فه ه  ًثر  ه و ض الصحاوة   ، فيكمجن تصّ 

                                 
محل زوجته أ ثه، وه ه الزوجة هي حبيبة ورت رارجة وه زيد وه أيب  ( ذو هرا مب ىن صاحب، وامل ىن أنّ 1)

وذلك حني املناراب وني  ويره ووني أيب وكم إذ قدم املديرة رسمجل هللا  زهري ال ي  ره رسمجل هللا 
ق هللا ت اىل ظره، وحّقق تقديمه. ، فقد صدّ الصديق  وكم املهاجميه واأل صار. وه ا مه كماماا أيب

 .237 /6ست كار ا ظم: اال

 .270 /2( املمجط،، األقضية، حب ما ال جيمجز مه الرحل، 2)

وسرتني. وهمج  همج أومج  مم  اصم وه  مم وه اخلراب القمشي، ال دوي، التاو ي، املدين. ولد قبل وفاب رسمجل هللا ( 3)
. وكان  اصم رريا فاضال، جّد  مم وه  بد ال زيز ألمه. ت  أحه، و ره اوراه  بيد هللا، وحها، و موب وه الزوري

 .5/3، ا صاوة 1/242فصيحا، طمجيال. تمجيف سرة سب ني حلمو ب. ا ظم: هت يب األتا  والبغاا 

. قتل وهمج م  م اوية يف صهني يف روي  همج  بيد هللا وه  مم وه اخلراب القمشي، ال دوي. ولد يف  هد الريب ( 4)
 .5/41، ا صاوة 1/292والبغاا  األول سرة  ال  وستني. ا ظم: هت يب األتا 

. تمجيف همج وأمه يف همج زيد وه  مم وه اخلراب ال دوي القمشي، مه زوجته أم كبثمجم ورت  بي وه أيب طالب  (5)
سا ة واحدب وهمج صغري ال يدرى أيهما ماا أّوال ك ا  قل الرمجوي  ه اوه أيب حامت. ا ظم: هت يب األتا  والبغاا 

 قد ال تسا د ه ا. فاهلل أ بم. . والقصة امل كمجرب1/200

( السره الكربى، حب ما يستدل وه  به أن أممه حلتسمجية ويرهم يف ال رية  به االرتيار بون ا جياب، 6)
6/ 178. 

، كا ْت  رد  بد الممحه وه ل بها هي ورت  قبة وه روي ة وه  بد مشس ال ْبشمية، رالة م اوية وه أيب سهيان ( 7)
 .8/462املا األكرب. ماا قبل ا سالم. هك ا يف ا صاوة  مجف، فمجلدْا له س

 .88 /4( شمح م اين اشًثر، حب المجل يرحل و ض وريه بون و ض، 8)

 .111 /8، البيان لب مماين 88 /4( ا ظم:شمح م اين اشًثر 9)
= 
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مجهم حل رية مل ىن  ه اشًثر ال ي ارض قمجل الريب : أبّن هونوقش ، وحيتمل أهنم رصككككككككككككككّ
راّص، أو أ ره وقية أوالبه مثبها وي يرقل، أو  مجى ف ل ذلك، ويت نّي محل ه ه اشًثر  به 

 .(1)ذلك؛ ألّن ظاهم حاهلم اجتراب املكموهاا
وهب  : أّن المجالد المجاهب لب ض ولده صكككحيخ رشكككيد وهب ماله مه لمجمن املعقول -4

 .(2)م ه نريه جلاز، فإذا أفمبه جاز، أصبه إذا وهبه ألجريب
ه بون وقية  ولسككككت  أبري ما وجه ه ا القياس، فبمج أ ره أحد وريه م  أجريب، فقد رصككككّ

 أوالبه، وهمج حمّل الرزاع. وهللا أ بم.
 :الترجيح

ل يف الكككك ي يقمجى يف  ظمي بليال، ويمّجخ يف األ م والرظم همج القمجل األول، فمه أتمككككّ 
قر  وتحممي التهضككيل، ه ا مه جهة األ م، وأما  -رضككي هللا  رهما–أحابيت الر مان وه وشككري 

مه جهة الرظم، فإّن يف املر  مه التهضككككيل سككككّدا ل ري ة القري ة، ذلك: أّن المجلد إذا رأى  هسككككه 
لمجالده مرحرّا  ه أريه، محبه ذلك  به البغض والشككحرا ، وال داوب والبغضككا ، ومه مِثّ ال قمجق 

 املتسبّ ب يف ه ا، ومه و ده أريه املهضَّل  بيه. 
و ركد هك ا ))و كد ذكمه لإلجكاحا  به أبلكة املشكالهني:  -رمحكه هللا–قكال ا مكام القمطيب  

اال هصكككككككككككال يتبنّي لبراظم: أّن القائل حلتحممي همج ال ي صكككككككككككال، وأما القمجل حجلمجاز فبم يظهم له 
 .(3)((وجه وه جياز

وض  و د حتميم املس،لة تربيها  به أوهام وق   -رمحه هللا–أح ال باس القمطيب مث إّن ا مام 
ل، ويف هكك ا يقمجل   )): -رمحككه هللا–لب ض األجبككة يف أتويككل هكك ا احلككديككت، وحتميبككه مككا ال يتحمككّ

: مه أو د  أتويالا ذلك احلديت قمجل مه قال: إّن الرهي فيه إمنا يتراول مه وهب ماله تنبيه

                                 
 .587 /4، املههم 256 /8( ا ظم: املغ  1)

 .676 /2( ا ظم: ا شماف لبقاضي 2)

 وما و دها. 938 /3. ويرظم كتاب القبس 587 /4( املههم 3)
= 
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ه، وك، ّه ي يسككم  يف احلديت  هسككه: أّن املمجهمجب كان نالما فق ، وإمنا وهبه له كّبه لب ض ولد
 .(1)((ملا س،لته أّمه و ض املمجهبة مه ماله، وه ا ي بم مره  به القر  أ ه كان له         مال نريه

، ومحل كثري مه أصككككككككككحاوه الرهي (2)-رمحه هللا–وه ا الت،ويل مرسككككككككككمجب إىل ا مام مالك 
 .-رمحه هللا وممحته المجاس ة–، فه ا إ صاف مه ا مام القمطيب (3)صمجرب به ه ه ال

 املطلب الثاين: هبة الثواب
د هبا  مجضا ما د هبة الثواب  .(4):  رّية ق ص 

وو ككد المجقمجف  به حقيقتهككا، وال بم مبككاهيتهككا، فمه وهككب هبككة لبثمجاب، فهككل هكك ا  قككد 
 صحيخ، يبزم املمجهمجب له إًثوته  بيه أو ال؟

املسككككككككككككككك،لة حتتاج إىل حتميم وترقيخ: وذلك أّن ال مجض إذا كان مشككككككككككككككموطا يف ال قد وه ه 
فالعرة يف العقود للمقاصهههد واملعاين ال م بمجما، فإن ال قد يصككككّخ  رد اجلمي ، تغبيبا لبحقيقة، 

 ، نري أ ه يشمط فيها شموط البي  أو اهلبة  به ارتالف ويرهم يف ذلك.لأللفاظ واملباين
ل قكد مربقكا، أو ككان ال مجض جمهمجال، فهك ا حمكّل اخلالف، واملقصككككككككككككككمجب مه وأمكا إْن ككان ا

 المهة، وارتبف فيها  به قمجلني:
: تصّخ اهلبة لبثمجاب، إذا  بم أ ه قصد الثمجاب إما حلتصميخ وه، وإما حل ابب القول األول

رمحهم – (6)مطيب، ورّجحه الق(5)والقمائه، كهبة الهقري لبغ  والمجل لألمري. وه ا م هب املالكية
 .-هللا

                                 
 .588 /4( املههم 1)

 . 233 /6( ا ظم: االست كار 2)

 .230( همج ال ي مشه اوه أيب زيد يف المسالة ص 3)

 .559 /2( شمح حدوب اوه  مفة 4)

 .29 /8، ممجاهب اجلبيل 986 /3،  قد اجلمجاهم الثميرة 442 /2( املقدماا املمهداا 5)

 وما و دها. 581 /4ملههم ( ا ظم: ا6)
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: ال تصككككككككككككككّخ اهلبة لبثمجاب إال إذا اشككككككككككككككمط  مجضككككككككككككككا م بمجما، وهمج م هب القول الثاني
 .-رمحهم هللا– (3)، واحلراوبة(2)، والشاف ية(1)احلرهية

: هل اهلبة لبثمجاب وي  جمهمجل الثمه، أو ليس وي ا جمهمجل الثمه؟ فمه ر ه سببببب الخالف  
 .(4)ع الغمر اليت ال جتمجز، ومه ي يم أهنا وي  جمهمجل قال:  جيمجزوي ا جمهمجل الثمه قال: همج مه ويمج 

 : األدلة
 :أدلة أصحاب القول األول

هبة ف،ًثوه  بيها،  : أنَّ أ ماويا وهب لبريب -رضككككككككككككككي هللا  رهما– ه اوه  باس  -1
ضيَت؟ ))قال:  ِضيَت؟ ))، قال: ال. فزابه، قال: ((أَر : ، قال:  ِكِ ْم. فقال الريب ((أَر

أرمجه ا مام  ((َ َ ْ ُت أل ا أتَّهَب  بًن إال ري  ةشََََ  أو أنصََََاري أو ثقف     لقد  ))
 .(5)أمحد

ِوْكمًب، ف مجَِّضه مرها ستَّ وكماٍا،  أّن أ ماويا أهدى رسمجل هللا   ه أيب هميمب  -2
إنَّ ُ  ماًنا أْ َدى إلم َّ ))فحمد هللا وأ ىن  بيه مث قال:  فتسكككككككككككشَّره، فبب  ذلك الريب 

َساِخًعاذ َولمقمْد َ َ ْ ُت أْن لما أمْ َبَل َ ِديًَّن إلَّا ِرْي     َنا مًنذ  ِستَّ َبكمَة ت ذ  مظملَّ  ْضُتُ    مَعوَّ

 .(6)أرمجه الثال ة ((ُ َةِش ٍّ أْو أْنَصاِريٍّ أْو ثقمِف ٍّ أْو َدْوِس ٍّ

                                 
 .330 /1، البباب 71 /6، تبيني احلقائق 138( ا ظم: تتصم الرحاوي ص 1)

 وما و دها. 564 /5،  الرجم المجهاج 329 /6وما و دها، ال زيز  131 /8( ا ظم: البيان لب مماين 2)

 .116 /7، ا  صاف 275 /5، املبدع 280 /8( ا ظم: املغ  3)

 .2030 /4( وداية افتهد 4)

: رجال أمحد رجال الصكككككككحيخ. 151 /4، وقال اهليثمي يف افم  424 /4(، 2687( املسكككككككرد ومقم :)5)
 وقال الشيخ األرهبوط يف ت بيقه  به املسرد: صحيخ  به شمط الشيشني.

، والممكككك ي يف 518 /3(، 3538( أرمجككككه أومج باوب يف البيمجع وا جككككاراا، حب يف قبمجل اهلككككدااي، )6)
، والرسككككككائي يف ال ممى، حب واللفظ له، 232 /13(، 3945ب، حب يف  قيف وو  حريهة، )املراق

 /3. وصكككككححه الشكككككيخ األلباين يف صكككككحيخ المم ي 595 /6(، 3768 رية املمأب وغري إذن زوجها!)
 .253 /4(، 1684، وهمج يف السبسبة الصحيحة )594

= 
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 مره أ ه أ راه لبثمجاب، ، وفهم الريب : أن األ مايب وهب لبريب وجه االسهههتدالل منه
 ف،ًثوه حىت أرضاه، وهمج  ّا يف حمّل الرزاع.

ٍَقُّ بِهَبِتِ  را لمْم ُيثْب ه يها))قال:  أّن رسكككككمجل هللا   ه أيب هميمب  -3  (( لةَُّجُل أ
 .(1)أرمجه اوه ماجة

ٍِمإذ أْو َه مى َوْجِ  َصَد من ذ   ))قال:   ه  مم وه اخلراب  -4 ِص ِن ر َرْي َوَ َب ِ َبًن ِل

 يهاذ َوَرْي َوَ َب ِ َبًن ُيَةى أنَُّ  إنََّ ا أَر َد ِبَها  لثَو َبذ  ُهَو ه ى          هنَُّ  لما َيْةِجمُ   

 .(2)أرمجه ا مام مالك((  بِتِ ذ َيْةِجُم  يها إي  لمْم ُيْةَض رْنَها

َبٌن ُية ُد        ))قككال:  و ه  بي  -5  ملو  ب ثالثن: رو بن ُيَة ُد بها َوْجُ   هللذ وَرْوِ 

نَّاسذ وَروْ      ْجُ   ل ها و ها        ب َبُن  لثو ِب َيْةِجُم  ي ها  لثَو ُبذ  َ ْوِ  َبٌن ُية ُد ب  ِ

ٍُِبَها إي  مْل ُيثْب ه مْيَها  .(3)رواه اوه وهب ((صا

: أّن ال  ْمِف أصكككككلا يك ْمِج  إليه إذا ي يكه نريه، وقد   ب ِم أّن ال  ْمِف جاٍر من املعقول -6
مه ردم السكككككككككككبران أو املبك أبّن الضككككككككككك يف يِهب  الغ َّ طبًبا مل موفه، وأن المجاحد 

 .(4)ال ظيم يهب له مت مّ ًضا مل موفه وهئبه وتقمُّح إليه، فال وجه جلحد امل موف

 :أدلة أصحاب القول الثاني

                                 
. وقال البمجصكككككككريي 3/130(، 2387 مجاهبا، )( سكككككككره اوه ماجة، يف اهلباا، حب ومه وهب هبة رجا  1)

يف املصباح: ه ا إسراب ض يف لض ف إوماهيم وه إتا يل وه جمم . وض هه اوه حزم وه وو دم تاع 
. وله شككككككككاهد مه 6/59، وضكككككككك هه األلباين يف ا روا  10/46 ممو وه بيرار مه أيب هميمب، يف احملبه 

هب هبة فهمج أحّق هبا ما ي يثب  بيها، أرمجه ممفمج ا: مه و  -رضككككككككككككككي هللا  رهما–حديت اوه  مم 
. وصححه اوه حزم يف احملبه 3/460(، 2969الدار قر  يف سرره، يف كتاب البيمجع، حب ال ارية، )

 .6/57. وض هه األلباين يف ا روا  10/48

 .272 /2(، 1505( املمجط،، األقضية، حب القضا  يف اهلبة، )2)

، ومه . مه طميق اوه هلي ككة،  ه يزيككد وه أيب حبيككب  ه  بي 6/115( كمككا يف املككدو ككة الكربى 3)
 . 10/44طميقه اوه حزم يف احملبه 

 .2/677( ا شماف لبقاضي 4)
= 
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أّن اهلبة لبثمجاب يف ال قد املربق:  رية  به وجه التربّع فبم تقتض  مجاح كهبة املثل  -1
 .(1)والمجصية

ممجضكككمج ة لبتربع، واألبىن لأل به لب مجض وشكككهابب  : أبن هبة املثل واأل به لألبىنونوقش
ال مف، فافمقا، وأما القياس  به المجصكية فهمج قياس م  الهارق؛ ألّن المجصكية تماب لثمجاب اشرمب، 

 .(2)فب لك ي تقتض أ مجاض الد يا كالصدقة
أّن ال قمجب ال اتبف اسكككككككككتحقاق البدل فيها حرتالف ال اقديه هلا، ا تبارا وسكككككككككائم  -2

 .(3)ه البي  وا جارب يف استحقاقه، والمجصية وال ارية يف إسقاطهال قمجب م
: أبّن ه ه مراكمب لب مف، فقد جمى ال مف حالرتالف وني هبة األ به لألبىن ويناقش

وهبة األبىن لأل به يف املقصككككككككككمجب مه اهلباا، و به فمض التسككككككككككبيم حالسككككككككككتدالل فهمج م اِرضا 
 حشًثر الصحيحة املموية يف ه ا الباب.

 :الترجيح
ال ي يمّجخ وال بم  رد هللا همج القمجل األول، وذلك لصكككككحة السكككككرة يف ه ا، و دم وجمجب 
م ارض، وجماين ال مف هب ا يف األزمان املت اقبة واأل صكككككككككككككككار املتالحقة، وه ا ال مف كاٍف يف 

 االستدالل. وهللا أ بم حلصمجاب.
تشبه البي  يف هي  وجمجهه إال  وكيف ال جتمجز وهي م اوضة،)) : -رمحه هللا–قال القمطيب 

وجها واحدا، وهمج أّن ال مجض فيها نري م بمجم حالة ال قد، وإمنا سكككككككككامخ الشكككككككككمع يف ه ا القدر، 
ألهنما برال يف ذلك  به وجه املكارمة ال املشكككككككككاّحة، ف ها  ه ت يني ال مجض فيه، كما ف ل يف 

 .(4)(( كاح التهمجيض
ماا، وال و وي الّدرجاا، وإمنا اهلبة يف األصل نري أّن ه ا األمم ال يبيق أبصحاب املقا

يف  ممجضككمج ة لبمكارماا، وا حسككان إىل الراس ال لبم اوضككاا، ومه  ظم إىل نضككب الريب 

                                 
 .280 /8( املغ  1)

 وما و دها. 271 /6( ا ظم: ال رريب 2)

 .420 /9( احلاوي 3)

 .582 /4( املههم 4)
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احلديت امل كمجر، وإ كاره  به ذلك األ مايب،  بم أّن ه ه امل امبة ترب   ه جشكككككككككككككك  وطم ، 
 وليس ذلك مه أرالق الكمام، وهللا املست ان.

 
 ثالث: هبة اجملهول املطلب ال

مه امل بمجم املسكككتِقّم أّن اهلبة مه  قمجب التمبيك، ومه  قمجب ا رفاق، فإذا كان اهلبة لشكككي  
 يف صحة اهلبة، ول ال يتصمجَّر فيها اخلالف. -رمحهم هللا–م بمجم، فال رالف وني أهل ال بم 

 ام، قبل وجمجب وأما إذا كا ت اهلبة فهمجل، ك،ن يقمجل له: وهبت لك مثمب وسككككككككككتاين ه ا ال
 الثمار أو قبل زهمجها وصالحها، فهل تصخ اهلبة أوال؟

 يف ذلك  به قمجلني: -رمحهم هللا–ارتبف ال بما  
رمحهم – (2)، وارتيار القمطيب(1): تصككككككككككككككّخ هبة افهمجل، وهمج م هب املالكيةالقول األول

 .-هللا
ثاني  ، (4) يككككة، والشكككككككككككككككككاف(3): ال تصككككككككككككككّخ هبككككة افهمجل، وهمج مكككك هككككب احلرهيككككةالقول ال

 .-رمحهم هللا-(5)واحلراوبة
: ارتالفهم يف اهلبة هل هي كالبي ، الشككككككككماكهما يف التمبيك، فيحمم فيها سبببب الخالف

 الغمر واجلهالة، أو ليست كالبي ، الرتالفهما يف وجمجب ال مجض، فال يضّم فيها الغمر واجلهالة.
 : األدلة

 : أدلة أصحاب القول األول
ملا  ِدَم  ملهاجةون  ِرْي رك نم  ملديننذ  مِدُرو  َولمْيَس         ))قال:   ه أ س وه مالك  -1

ِبأمْيِديِهْم شَََْ ٌءذ وكاَن  ْلأمْنصَََاُر أمْ َل  ْلأمْرِض َو ْلَعقماِرذ  مقماسََََ ُهُم  ْلأمْنصَََاُر َه مى أْن  

                                 
 .39 /4، الشمح الصغري 6 /8، ممجاهب اجلبيل 2026 /4( ا ظم: وداية افتهد 1)

 .591 /4( ا ظم: املههم 2)

 .214 /9، البراية 168 /5، ودائ  الصرائ  261 /3( ا ظم: حتهة الهقها  3)

 .548 /5، الرجم المجهاج 373 /5، روضة الرالبني 315 /6( ا ظم: ال زيز 4)

 .281 /5، املبدع 408 /7، الهموع 374 /1( ا ظم: احملمر 5)
= 
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َ ؤوَننمذ َوكماَنْت أمُّ    أمْهعمْوُ ْم أْنصَََََاَ، ِثَ اَر أْرَو ِلِهْم ُكلَّ َهامإذ َوَيْكُفوَنُهُم  ْلَعَ َل َو لْ    

ََُ مْيم–أمَنس بي رالك  ذ كان (2)وكاَنْت أّم هبد  هلل بي أب  ط حن (1)و   ُتْدَهى أمَّ س

ِهذ ً ا لاذ  أهعا ا رسول   وكانْت أْهعمْت أمُّ أنس رسول  هلل   -أخا لنس لر ِ 

 .(4)متهق  بيه ((أمَّ أسارن بي زيد- (3)أمَّ أْيَ ي َرْولماَتُ   هلل 
كا مجا يهبمجن مثار الشكككككككجم قبل وجمجبها، وأقّمهم   : أن الصكككككككحاوة وجه االسهههههتدالل منه

 به ذلك، ول و امل وه، فدّل  به جمجاز هبة افهمجل، فإ ه إذا جازا هبة امل دوم،  الريب 
 كان افهمجل أوىل، ألّن امل دوم جمهمجل وزايبب.

جمجاز هبكككة افهمجل؛ فكككإّن الثممب وهككك ا احلكككديكككت يكككدّل  به )) : -رمحكككه هللا–قكككال القمطيب 
 .(5)(( جمهمجلة. وال وجه ملر  ذلك

                                 
، اشتهمْا ورت مبحان ورت رالد وه زيد وه حمام األ صارية. أم أ س وه مالك رابم رسمجل هللا  هي أم سبيم( 1)

وكريتها. قيل: اتها: سهبة، وقيل: رميبة، وقيل: مبيكة، وقيل: الغميصا  أو المميصا . وكا ْت هي وأرتها رالتنْي 
ر، فغضب زوجها مالك والد أ س وه مالك مه جهة المضاع. أسبمْت م  الساوقني إىل ا سالم مه األ صا لبريب 

. وهي مه فاضالا الصحاوياا. ا ظم: هت يب األتا  ورمج إىل الشام وماا هبا، فتزّوجْت و ده أح طبحة 
 .8/408، ا صاوة 2/625والبغاا 

محبه ووض ه قصة همج  بد هللا وه أيب طبحة زيد وه سهل وه األسمجب وه حمام األ صاري، اخلزرجي. يكىن أح حيىي. يف ( 2)
، فما كان يف األ صار هش ا أفضل مره. ولد م موفة تدل  به فضل أمها وصربها و قبها. فبما ولد ب ا له الريب 

صهني. ماا وهارس شهيدا، وقيل: حملديرة سرة  له  شمب مه ال كمجر كبهم قمأوا القم ن الكممي. وشهد م   بي 
 .5/13ا صاوة ، 3/180أرو  ومثا ني. ا ظم: أسد الغاوة 

. ماتْت و د رسمجل ، وهي ومكة ورت   ببة وه  ممو وه حصه وه مالك ممجالب رسمجل هللا هي حاضرة رسمجل هللا ( 3)
،  به أّن اوه خبمسة أشهم، وقيل: وستة أشهم. ه ا  ما ذكمه الرمجوي ووّهه ما ذكم أّن وفاهتا و د  ثمان  هللا 

 .8/358، ا صاوة 2/621يب األتا  والبغاا حجم مييل إىل ه ا. فا ظمه. ا ظم: هت 

، ومسككككككككككككككبم يف اجلهاب، حب رب 298 /5(، 2629( أرمجه البشاري يف اهلبة، حب فضكككككككككككككككل املريحة، )4)
 /12(، 4578املهاجميه إىل األ صكككككككككككار مرائحهم مه الشكككككككككككجم والثمم حني اسكككككككككككتغرمجا  رها حلهتمجح، )

318. 

 .591 /4( املههم 5)
= 
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: أّن هبة افهمجل ال تنبي إىل فسكككككككاب يف  مجٍض، وال نمٍر يف  قٍد؛ ألن من املعقول -2
ِد هبا األجم، فهمج حاصكل حبسكب  ية المجاهب، وصكل إىل املمجهمجب  ه ه اهلبة إن ق صك 

ن حصككككبت اهلبة لبممجهمجب حصككككل ذلك تبك اهلبة أو ال، وإن أراب احملبة والتمجّبب: فإ
 .(1)املقصمجب، وإال فقد  بم املمجهمجب له ا ترا  المجاهب وه، وإرابب إيصال اخلري له

 : تعليل أصحاب القول الثاني
 .(2)أ ه  قد متبيك ال يصخ ت بيقه حلشموط فبم يصخ يف افهمجل كالبي  -1
 .(3)أن اهلبة متبيك يف حال احلياب، فبم يصّخ يف افهمجل كالبي  -2

: أبهنما قياس لبهبة  به البي ، وال يصكككخ؛ إذ البي   قد م اوضكككة، ويناقش االسههتدالالن
 واهلبة  قد إرفاق، ويتسامخ يف ا رفاق، ما ال يتسامخ يف امل اوضة. وه ا ظاهم.

 :الترجيح
ال ي يمّجخ وال بم  ركد هللا ت كاىل همج القمجل األول، وذلك ألّن  قمجب ا رفاق، ال يربغي 

 ظما إىل ما يهمجا  -وا تبارها و قمجب امل اوضكاا، إذ الغمر واجلهالة ين مان يف امل اوضكاا قياسكها
خبالف ا رفاق فال يضككككي   به املمجهمجب شككككي ، إن حصككككل له  -أراه مه ال مجض ال ي قصككككده

ما متراه ورجاه، شكككككم هللا ت اىل مث المجاهب، وإال فيسكككك،ل هللا مه أفضككككاله، ويشكككككم المجاهب  به 
 إحسا ه.
ويان أل مجاع ال قمجب وأت ري الغمر واجلهالة فيها  -رمحه هللا– المة شككككككككككهاب الّديه القمايف ولب

 ه وي  الغمر و ه وي   وربا األحابيت الصكككككككككككحيحة يف هنيه  ))و دمها، ويف ه ا يقمجل: 
، وارتبف ال بما  و د ذلك، فمرهم مه  ّممه يف التصمّفاا وهمج الشاف ي، فمر  مه (4)افهمجل

ل وهمج مالك وني اجلهالة يف  اهلبة والصككككككدقة وا وما  واخلب  والصككككككبخ ونري ذلك، ومرهم مه فصككككككّ

                                 
 .591 /4( املههم 1)

 .250 /8ا ظم: املغ   (2)

 .121 /8ا ظم: البيان لب مماين ( 3)

رد أيب هميمب، يف البيمجع، حب ورالن وي  احلصكككككككككككككككاب والبي  ال ي فيه نمر، 4) ( أرمجه مسككككككككككككككبم مه مسكككككككككككككك
(3787 ،)10/ 395. 
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قا دب ما جيترب فيه الغمر واجلهالة، وهمج حب املماكسكككككككاا والتصكككككككمّفاا املمججبة لترمية األممجال، 
وما يقصكككككككككككد وه حتصكككككككككككيبها، وقا دب ما ال جيترب فيه الغمر واجلهالة، وهمج ما ال يقصكككككككككككد ل لك، 

صككككمّفاا  رده  ال ة أقسككككام: طمفان وواسككككرة، فالرمفان أحدمها: م اوضككككة صككككمفة، وا قسككككمت الت
فيجترب فيها ذلك إال ما ب ت الضمورب إليه  ابب... وًث يهما ما همج إحسان صمف، ال يقصد 
وه ترمية املال، كالصكككككككدقة واهلبة وا وما ، فإّن ه ه التصكككككككمّفاا ال يقصكككككككد هبا ترمية املال، ول إن 

سكككه إليه هبا ال ضكككمر  بيه، فإ ه ي يب ل شكككيئا خبالف القسكككم األول، إذا فاا فاتت  به مه أح
حلغمر واجلهاالا ضكككككاع املال املب ول يف مقاوبته، فاقتضكككككت حكمة الشكككككمع مر  اجلهالة فيه، أما 
مف فال ضمر فيه، فاقتضت حكمة الشمع وحثّه  به ا حسان التمجس ة فيه وكّل  ا حسان الصّ 

همجل، فإّن ذلك أيسم لكثمب وقمج ه قر ا، ويف املر  مه ذلك وسيبة إىل تقبيبه، طميق حمل بمجم واف
فإذا وهب له  بده اشوق جاز أن جيده فيحصككل له ما يرته  وه، وال ضككمر  بيه إن ي جيده؛ أل ه 
ي يب ل شككككككككككيئا، وه ا فقه هيل. مث إّن األحابيت ي يِم ْب فيها ما ي ّم ه ه األقسككككككككككام، حىت  قمجل 

يه تالهة  صككككككككككمجص صككككككككككاحب الشككككككككككمع، ول إمنا وربا يف البي  وحنمجه. وأما المجاسككككككككككرة فهمج يبزم ف
الركاح، فهمج مه جهة أّن املال فيه ليس مقصمجًبا، وإمنا مقصده املمجّبب وا لهة والسكمجن، يقتضي 
  أْن جيمجز فيه اجلهالة والغمر مربقا، ومه جهة أّن صككاحب الشككمع اشككمط فيه املال وقمجله ت اىل:

       ( :24سكككككككككمجرب الرسكككككككككا  اشية) يقتضككككككككي امتراع اجلهالة والغمر فيه؛ فبمججمجب الشككككككككبهني ،
تمجسككككككّ  مالك: فيجمجز فيه الغمر القبيل بون الكثري، حنمج:  بد مه نري ت يني، وشككككككمجرب ويت، وال 

ت ارف، والثاين ليس له جيمجز  به ال بد اشوق، والب ري الشارب؛ ألّن األول يمج  فيه إىل المجس  امل
ضكككككككككاو ، فامتر ، وأحلق اخلب  أبحد الرمفني األّولني ال ي جيمجز فيه الغمر مربقا؛ ألّن ال صكككككككككمة 
وإطالقها ليس مه حب ما يقصد لبم ارضة، ول ش،ن الرالق أن جيمجز وغري شي ، فهمج كاهلبة، 

 .(1)((-ه هللارمح–فه ا همج الهمق وني القا دتني، والضاو  لبباوني، والهقه م  مالك 
 
 
 

                                 
 وما و دها. وهمج الهمق الماو  وال شمون. 276 /1( الهموق 1)



 االختيارات الفقهّية لإلمام أبي العّباس القرطبّي في غير العبادات

 592 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ث الثاين: احلبس والعمرى والسكىناملبح
 وفيه ستة مطالب:  
 
 
 



 االختيارات الفقهّية لإلمام أبي العّباس القرطبّي في غير العبادات

 593 

 املطلب األول: حكم احلبس
 . (1)احلبس وهمج المجقف، وم راه: حتبيس األصل، وتسبيل الثممب

مه السككككككككككبف واخلبف إىل صككككككككككحة احلبس وجمجازه،  -رمحهم هللا–ذهب هاهري أهل ال بم 
اع الصحاوة و بيه إه

 .-رمحهم هللا– (4)، وارتيار القمطيب(3)، وم هب األئمة األرو ة(2)
إّن شمحًيا كان ال يمى احلبس، ويقمجل: ال حبس  ه )): -رمحه هللا–وقد قيل لإلمام مالك 

فمائض هللا، فقال مالك: تكّبم شككككككككككككككميخا وبالبه، وي يِم ب  املديرة فريى  ًثر األكاوم مه أزواج الريب 
 حاوه، والتاو ني و دهم، هبّم جمّا إىل اليمجم، وما حبسككمجا مه أممجاهلم ال ير ه فيه طا ه، وأصكك

 .(5)((سب ة أحمجاط، ويربغي لبمم  أن ال يتكّبم إال فيما أحاط وه ر بكْمًا وه ه صدقاا الريب 
رمحه –و قضها، فقال  -رمحه هللا–ما متّسك وه شميخا  -رمحه هللا–وذكم ا مام الشاف ي 

ورالهرا و ض الراس يف الصكككككككككككككككدقاا املمجقمجفاا، فقال: ال جتمجز حبال، قال: جا   ))ت اىل:  هللا
. قال الشاف ي (6)إبطالق احل ب س، قال: وقال شميخ: ال حبس  ه فمائض هللا  ز وجل حممد 

 به ما وصككككككككككككككهرا مه  -وهللا أ بم–إبطالقها   رمحة هللا  بيه: احل ب س اليت جا  رسمجل هللا 
. فإن قال قائل: ما بّل  به ما (7)المجصككككككككككككككيبة واحلام والسكككككككككككككككائبة إن كا ت مه البهائمالبحريب و 

                                 
 .184 /8( املغ  1)

 .600 /4، املههم 185 /8 بيه ها ة مرهم: اوه قدامة، والقمطيب. املغ   ( حكه إهاع الصحاوة2)

، 414 /2وما و دها، املقدماا املمهداا  257 /4، تبيني احلقائق 326 /5( ا ظم: ودائ  الصككككككككرائ  3)
 /3، مسكككككائل  بد هللا ألويه 485 /2، مغ  احملتاج 180، تتصكككككم املزين ص 263 /2الهمجاكه الدواين 

 وما و دها. 184 /8 دها، املغ  ما و 998

. واشكككككككتهم اخلالف  ه شكككككككميخ رمحه هللا كما  قل القمطيب، وك ا اوه رشكككككككد اجلد 600 /4( ا ظم: املههم 4)
 .185 /8املغ    /2واوه قدامة. ا ظم: املقدماا املمهداا 

 .418 /2( املقدماا املمهداا 5)

، كما أرمجه البيهقي يف السره الكربى 96 /4اشًثر  ( ه ا األ م املقرمجع أرمجه الرحاوي يف شمح م اين6)
 .162 /6يف المجقف، حب مه قال: ال حبس  ه فمائض هللا  ز وجل 

...الراقة إذا هو ْت  ركْيِتْ  شمب إهًًث ليس فيها ذكما س يّ ِبْت، )): -رمحه هللا ت اىل–قال أومج ج هم الرربي  (7)
ا،  فبم يك مْكْب ظهمها، وي جي ِزَّ ووم ها، ، فما  تجْت و د ذلك مه أ ْثه ش قَّ أذهن  وي ِيْشِمْب لبِرها إال ضيفا

= 
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وصككككككككهِت؟ قيل: ما  بمرا جاهبيا حِبِس بارًا  به ولد، وال يف سككككككككبيل هللا، وال  به مسككككككككاكني، 
وهللا -إبطالقها،  وحبسككهم ما وصككهرا مه البحريب والسككائبة والمجصككيبة واحلام، فجا  رسككمجل هللا 

 .(1)((ويّ ًرا يف كتاب هللا  ّز ذكمه إطالقهاوكان  -أ بم
 وما  يت يف املربب القابم كّبه أبلة  به ه ا القمجل الشاذ، وهللا أ بم.

 املطلب الثاين: احلبس الزم
ذهكككب جكككّل أهكككل ال بم إىل أّن احلبس الزما، وال حيتكككاج إىل حكم حكككاكم، وهمج قمجل أيب 

، (5)، واحلراوبة(4)، والشكككككاف ية(3) هب املالكية، و بيه م(2)يمجسكككككف وحممد وه احلسكككككه مه احلرهية
 .-رمحهم هللا– (6)وارتيار أيب ال باس القمطيب

واألصل ال ي ا تمد  بيه األئمة السرة الصحيحة، واشًثر املموية، وتمجاتم أف ال املسبمني 
 يف رري القمون، مه نري  كري مه أحد، وتهصيل ذلك  به الرحمج اشيت:

                                 
، كما  مّث رّبي سبيبها م  أّمها يف ا ول، فبم يك مْكْب ظهم ها، وي جِيزَّ ووم ها، وي يشِمْب لبرها إال ضيفا

تتاو اٍا يف مخسة ف ل أبّمها، فهي البحريب اورة السائبة، والمجصيبة أّن الشاب إذا  تِجْت  شم إهٍ  م
أوره ليس فيهّه ذكم ج   بْت وصيبة، قالمجا: وصبْت، فكان ما ولدْا و د ذلك ل كمجرهم بون إه هم، 
إال أْن ميمجا مرها شي ا فيشمكمجن يف أكبه ذكمجرهم وإه هم. واحلامي: أّن الهحل إذا  تج له  شم إهٍ  

ِتهِ  وغري متتاو اٍا ليس ويرهّه ذكما مح  ِي ظهم ه ، وي يك مِْكبْ  ، وي جي ِزَّ وومه، واّبه يف إوبه يضمب فيها ال ليك ركْ
 وما و دها. 9/31. تهسري الرربي ((ذلك

 وما و دها. 180وما و دها. وا ظم: تتصم املزين ص  121 /5( األم 1)

 .258 /4، تبيني احلقائق 326 /5، ودائ  الصرائ  94 /4( ا ظم: شمح م اين اشًثر 2)

 .264 /2، الهمجاكه الدواين 30 /8، املرتقه لبباجي 670 /2ماف لبقاضي ( ا ظم: ا ش3)

 .485 /2، مغ  احملتاج 57 /8، البيان لب مماين 368 /9( ا ظم: احلاوي 4)

 .518 /16وما و دها، الشمح الكبري الوه قدامة  184 /8، املغ  44 /7( ا ظم: ا فصاح 5)

ومج حريهكككة  بيكككه الممحكككة، فقكككال: إن المجقف ال يبزم إال حبكم . وركككالف ا مكككام أ600 /4( ا ظم: املههم 6)
، فتخ القديم 326 /5حاكم، أو ي ّبقه  به ممجته، فيكمجن وصكككية مه  بت ماله. ا ظم: ودائ  الصكككرائ  

 .569 /2، جمم  األهنم 203 /6
= 
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قال:  -رضكككككككي هللا  رهما–أبحابيت أصكككككككمحها ما رواه اوه  مم  : السكككككككرة: اسكككككككتدلمجاأوال
ًضا ِبَبْيَبَةذ  مأمَتى  لنَِّب َّ    )) َصاَب ُهَ ُة أْر َصْبُت      أ ُسوَل  هلل! إن   أ ْسَتْأِرُةُه ِ يَها.  مقماَل: َيا َر َي

ِصْب َراًلا  مطُّ  ُ َو أْنفمُس ِهْنِدي ِرْنُ ذ  مَ ا تَ    ًضا ِبَبْيَبَةذ لمْم ُأ ْسَت    أْر ٍَبَّ ِشْئَت  ْأُرُة ِبِ ؟  مال: إْن 

ََُْ َهاذ َولما ُيوَرثذ َولما ُيوَ ُب.   أصََْ مها َوَتصَََدَّْ َت ِبَهاذ  ال:  مَتصَََدََّق ِبِ  ُهَ ُة: أنَُّ  لما ُيَباُع أص

َو ْبِي  لسَََِّبيِلذ  ماَل:  مَتصَََدََّق ُهَ ُة ِ    ْلُفقمَة ِءذ َوِ    ْلُقْةَبىذ َوِ    لة  ماِبذ َوِ   سَََبيِل  هللذ 

َو لضََََّْيِفذ َولما ُجَناَح َه مى َرْي َوِلَيها أْن َيْأُكَل ِرْنَها ِباْلَ ْعُةوِ،ذ أْو ُيْعِعَم صََََِديًقا غمْيَة ُرَتَ و لإ  

 .(1)متهق  بيه ((ِ يِ 
ملككا فهم  ه  وجككه احلجككة..مه هكك ا احلككديككت: أّن  مم  )): -رمحككه هللا–قككال القمطيب 

، وقال: إ ه ال يباع، وال يمجهب، وال حلتحبيس، حبر إىل ذلك حبضككككمب الريب  إشككككارته الريب 
أكثم مه  ، إذ ي يصككككككككككدر مه الريب يمجر ، مث إ ه أمضككككككككككه ذلك مه نري أن حيكم وه الريب 

 .(2)((ا شارب
حيتاج إىل زمام وررام، وليس  حبر إىل ذكم شككككككموطه حبضككككككمب الريب  قمجله: إّن  مم 

 ال ه ة:   ))مه طميق اوه شككككككككككككككهاب قال:  (3)ّل  بيه، وأما ما رواه الرحاوييف احلديت ما يد

أ ه  -رمحه هللا–، فقد ذكم احلاف  اوه حجم ((لمَةَدْدُتها لمْولما أن   َيكمْةُت َصَد مِت  لةسول  هلل   
مرقر ؛ ألّن اوه شهاب ي يدرن  مم 

 وهللا أ بم. (4)

                                 
ب ، ومسبم يف المجصية، ح435 /5(، 2737( أرمجه البشاري يف الشموط، حب الشموط يف المجقف، )1)

 .88 /11(، 4200المجقف، )

 .600 /4( املههم 2)

 .96 /4( شمح م اين اشًثر 3)

 .492 /5( فتخ الباري 4)
= 
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َََاُن ))قال:  أن رسككككككككمجل هللا  ومه األبلة يف السككككككككرة ما رواه أومج هميمب  إي  راَت  إلْنس

 ((ُ  ْنقمعمَم َهَ ُ ُ  إلَّا ري ث ماثن : إلَّا ِرْي صَََََد من  َجاِرَين ذ أْو ِهْ مإ ُيْنَتفمُم ِبِ ذ أْو َولمد  صََََاِلحإ َيْدُهو لم
 .(1)رواه مسبم

حجة  به مه الصدقة اجلارية و د املمجا هي احلبس، فكان  )): -رمحه هللا–قال القمطيب 
 .(2)((يركم احلبس
، وهي أكثم مه أن حتصكككككم، وأشكككككهم مه أن تك ْغِمم، ويكهي : اشًثر  ه الصكككككحاوة اثنيا

َتصَََََدََّق أبو بكة  )): -رمحه هللا– (3)مه ذلك قمجل ا مام أيب وكم  بد هللا وه الزوري احلميدي

بَةْبِعِ  هْنَد  َصدََّق ُهَ ُة بُي  خلمعَّاب  بد ِرِه مبكَّنم ه ى َولمِدِهذ  ه  إىل  لَيْومذ وَت  لص د يق  

َََدََّق ه  ُّ بي أب  طالب  بأْرضََِِ  ِبَيْنُبمذ   ْلَ ْةَوِة وبالثَِّنيَّن ه ى َولمِدِهذ  ه  إىل  ليومذ وَتص

َينذ ود ره مبصََََةذ      ه  إىل  ليومذ وَتصَََََدََّق  لزبري بي  لعو م  بد ره مبك ن يف  حلمَة ِر

سعد بي أب  و اص     وأرو ل  باملدينن َصدََّق  بد ره باملديننذ  ه ى ولدهذ  ذلك إىل  ليومذ وَت

ِبُةوَرنذ  ه  إىل  ليومذ   وبد ره مبصََََة ه ى ولدهذ  ذلك إىل  ليومذ وهث ان بي هفان         

عاص   لك إىل  ليومذ            وه ةو بي  ل لدهذ  ذ كن ه ى و عائفذ ود ره ري ر بالو ط ري  ل

دينن ه ى ولده  ذلك إىل  ليومذ  ال: ورا حيضََََةن         بد ره مبكن و مل    وٍكيم بي ٍز م 

 . (4)أرمجه البيهقي ((يكةه كثريذ جيزئ أ ّل وا يكةت

                                 
 .87 /11(، 4199( صحيخ مسبم، المجصية، حب ما يبحق ا  سان مه الثمجاب و د وفاته، )1)

 .88 /11. وا ظم شمح الرمجوي  به مسبم 555 /4( املههم 2)

، وهمج أول شككككككيخ لببشاري يف صككككككحيحه، وهمج مكي مشككككككهمجر، إمام فاضككككككل. ( همج مه أجّل األئمة المواب3)
 .334 /2ا ظم تمهته يف هت يب الته يب 

. وذكمه الشككككككككككككيخ زكماي وه نالم قابر 161 /6( السككككككككككككره الكربى، المجقف، حب الصككككككككككككدقاا احملمماا، 4)
ومثل ه ه . وقال: صككككككحيخ، 955 /2الباكسككككككتاين يف كتاوه : ) ما صككككككخ مه  ًثر الصككككككحاوة يف الهقه 

 احلكاية تغ   ه ا سراب.
= 



 االختيارات الفقهّية لإلمام أبي العّباس القرطبّي في غير العبادات

 597 

وهكك ه حكككايككة  ه األئمككة اخلبهككا  األرو ككة، ونريهم مه أجال  الصككككككككككككككحككاوككة، و بمككائهم، 
و بيتهم وفقهائهم، وكهه أبمم اشكككككتهم إىل ه ا احلّد، و مل وه وظهم يف الصكككككدر األول مه نري 

 .(1)كري إها ا، يبزم اتبا ه، وبليال جيب اقتهابه 
الصككككككككككككككحكاوة قد أه كت  به ذلك مه نري رالف ويرهم  )): -رمحهم هللا–قال القمطيب 

فيه... واسكككتمّما أحباسكككهم م ممجاًل هبا  به وجه الّدهم، مه نري أن يقف شكككي ا مه ذلك  به 
 . (2)((ىل احملبّ س، وال إىل ور تهحكم حاكم، وي حي ِْك أّن شيًئا مه تبك األحباس رجِ ْت إ

: أّن المجقف واحلبس إزالة يبزم حلمجصككككككككككككككية، فإذا جِنِزه حال احلياب لز ِم مه من املعقول: اثلثا
 .(3)نري حكم كال تق

، وما جا وا وه  مْجلا ، وي يكه له فيه مه قبل صككككككككِ وو د ه ا ال مض، فال يبقه ملشالف قِكمْجلا
 به وض هه، وهللا املمجفق لبصمجاب.ال يرهض بليال، ويغ   ه ذكمه وها

 املطلب الثالث: األلفاظ الض يقع  ا احلبس
 احلبس مه ال قمجب اليت حتتاج إىل صيغة تدّل  بيها.

المكه الماو : الصيغة، فال يصّخ  ))يف ويا ه ألركان المجقف:  -رمحه هللا–قال ا مام الرمجوي 
ره ة، ف،شككككككبه سككككككائم التمبيكاا؛ ألّن ال تق م  ؛ أل ه متبيك لب ني واملره ة أو املإال بلفظالمجقف 

 .(4)((قمجته وسمايته ال يصخ إال وبه ، فه ا أوىل
يميد وه  هي لزوم المجقف حله ل الّدال  -رمحه هللا–وه ا كالم جّيد لمجال أّن ا مام الرمجوي 

ا، أ ه يبزم المجقف هب  فالصههحي  بيه، ك،ن يب   به هيئة مسككجد، و ذن لبراس فيه حلصككالب، 
أّن ال قمجب ال يبزم فيها  -رمحه هللا–. وقد قّمر شككككككككككككككيخ ا سككككككككككككككالم اوه تيمية (5)كما يبزم حلبه 

وىن مسكككككجده،  ومه ذلك أّن رسكككككمجل هللا  ))البه ، ول يكهي ما يدّل  بيها مه اله ل، قال: 
                                 

 .186 /8( ا ظم: املغ  1)

 وما و دها. 600 /4( املههم 2)

 .601 /4، املههم 186 /8، املغ  1593 /3( ا ظم: امل مج ة 3)

 .322 /5( روضة الرالبني 4)

 ه ه الد مجى.  يف -رمحهم هللا–. وساق املس،لة مساقًا حسرًا، ورّب  به الشاف ية 190 /8ا ظم: املغ  ( 5)
= 
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جد وال واملسبممجن وِرمجا املساجد  به  هده وو د ممجته، وي  مم أحًدا أن يقمجل: وقِكْهت  ه ا املس
، (1)((َرْي َبَنى هلِل رسَََِْجًد  َبَنى  هلُل لمُ  َبْيًتا ِ    ْلَجنَِّن)): ما يشككككككككككبه ه ا البه ، ول قال الريب 

 .(2)((ف بَِّق احلكِم ورْهس  ورائه
 -رمحه هللا–وال ي حنه وصككككككككككككككدبه يف ه ا املربب همج األلهاظ اليت صككككككككككككككمّح فيها القمطيب 

 حرتياره وهي  به الرحمج اشيت:
ا أن يقمن م هكا مكا  )): -رمحكه هللا ت كاىل–ال القمطيب قك األلهكاظ المجاق كة يف هك ا البكاب إمكّ

: حنمج قمجله: ال يباع وال يمجهب، وال يمجّر ، أو أوًدا، أو بائًما، فاألوليدّل  به الت،ويد أو ال. 
َق معهأو:  به جمهمجلني، أو:  به ال قب،  هيد ذلك ؛ أل ه يفهذا النوع ال يبايل هي  لفظ  ُنسههههه 

، أو صدقة، أو  رّية  .(3)((امل ىن، كقمجله وقفا أو حبسا
 ه ا حلرسبة لبقسم األول، وأما القسم الثاين، فيتضّمه ألهاظا مرها:

  اللفظ األول: لفظ الوقف
فلفظ : وهمج إذا جتّمب  ّما يدّل  به ذلك، فأما الثاين )): -رمحه هللا ت اىل–قال القمطيب 
 .(4)((ضي الت،ويد والتحممي، وي اتبف امل هب يف ذلك، فيقتالوقف صري  الباب

:  و به ه ا اتهقت امل اهب األرو ة يف اجلمبة  .(5)قك ْبت 
 اللفظ الثاين: احلبس

                                 
. أرمجه البشاري يف الصالب، حب مه وىن هلل مسجًدا، متهق  بيه مه حديت أمري املنمرني  ثمان وه  هان ( 1)

 .314 /18(، 7395، ومسبم هب ا البه  يف الزهد والمقائق، حب فضل ورا  املساجد، )704 /1(، 450)

 .19 /29( جمممجع الهتاوى 2)

، احلاوي الكبري 330 /9وما و دها، مراهج التحصيل  202 /6فتخ القديم  . وا ظم:601 /4( املههم 3)
 .189 /8، املغ  378 /9

 .601 /4( املههم 4)

، 13 /4، الشككككككككككمح الصككككككككككغري 1595 /3، امل مج ة 317 /5، البحم المائق 202 /6( ا ظم: فتخ القديم 5)
. 332 /3تهه ا راباا ، مر5 /7، ا  صككككككككككككاف 322 /5، روضككككككككككككة الرالبني 73 /8البيان لب مماين 

 و رد احلرهية ارتالف يف ممجقمجفة هل تهيد المجقف أو ال؟ يماج  فيها املصدارن الساوقان هلم.
= 
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يف إفكابتكه لبمجقف و كدمكه، والك ي  بيككه ههمجر أهكل ال بم،  -رمحهم هللا–ارتبف ال بمككا  
 (4)، واسكككككتظهمه القمطيب(3)، واحلراوبة(2)، والشكككككاف ية(1)أ ه يهيد المجقف، وهمج امل هب  رد املالكية

 .-رمحهم هللا–
 واستدلمجا  به ذلك حلسرة وامل ىن، وال مف.

، وفيه أن السكككاوق، يف وقف  مم  -رضكككي هللا  رهما–، فحديت اوه  مم أما السهههنة
 .(5)متهق  بيه ((إن شئَت ٍبَّْسَت أص مها وتصدَّْ َت بها))قال له:  الريب 

فيه: أن المجقف جيمجز وبه  حبسككككككككككككككه، ول  )): -رمحه هللا– (6)لديه ال ي قال ال المة ودر ا
 .(7)((األصل فيه ه ا البه 

 .(8): فألّن م ىن المجقف يف البغة همج احلبسوأما املعىن

                                 
 .13 /4، الشمح الصغري 307 /2، التهمي  104 /6( ا ظم: املدو ة 1)

 .492 /2، مغ  احملتاج 322 /5، روضة الرالبني 73 /8( ا ظم: البيان لب مماين 2)

 .332 /3، مرتهه ا راباا 5 /7، ا  صاف 189 /8غ  ( ا ظم: امل3)

. ورالف يف ه ا احلرهية واملالكية يف رواية، أما احلرهية فقالمجا: حمبمجسكككككككككة وحبس حطالن، إال 601 /4ا ظم: املههم ( 4)
 المججه ال ي أن جيمي ال مف يف حبس، وأما املالكية يف تبك المواية فقالمجا: إن احلبس ال يهيد الت،ويد وإمنا يكمجن يف

 /5، البحم المائق 202 /6ج بككه فيككه، فككإذا ا قمض رج  مبكككا لككه يف حيككاتككه، وإرًث و ككد ممككاتككه. ا ظم: فتخ القككديم 
 وما و دها. 965 /3،  قد اجلمجاهم الثميرة 1596 /3، امل مج ة 308 /2، التهمي  318

 ( سبق  مجيه يف املس،لة الساوقة.5)

وه ممجسه وه أمحد أومج حممد ال ي ، احلرهي، ا مام املشهمجر. منرّل  المة، مه كبار همج ودر الديه حمممجب وه أمحد ( 6)
احملّد ني. أصبه مه حبب، وممجلده يف  يرتاب، وإليها  سبته. و  يف القاهمب احلسبة، وقضا  احلرهية، و ظم السجمجن. 

سرة ا رتني وستني وسب مائة، ووفاته  مث  كف  به التدريس والتصريف إىل أْن تمجيف حلقاهمب. ممجلده ساو   شم رمضان
ليبة الثالًث  راو  ذي احلجة سرة مخس ومخسني ومثامنائة، وبفه حلقاهمب. مه لليهه:  مدب القاري شمح صحيخ 
البشاري، وال بم اهليب شمح الكبم الريب الوه تيمية، ومباين األربار يف شمح م اين اشًثر، و قد اجلمان يف هريخ 

 .7/163، األ الم لبزركبي 812ريها. ا ظم: البدر الرال  صأهل الزمان ون

 .891 /6( البراية 7)

 ( املصدر الساوق.8)
= 
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: فألّن الراس يسككككت مبمجن احلبس يف المجقف، حىت صككككار ذلك  مفا وأما عر  االسهههتعمال
 .(1)ويرهم، فكان صمحيا يف الداللة كالمجقف

 اللفظ الثالث: الصدقة
ولهظة الصكككككككدقة إما أن تكمجن مهمبب، ك،ن يقمجل أرضكككككككي صكككككككدقة، أو حائري صكككككككدقة، أو 
يقمن هبا ما يهيد أّن املماب احلبس والمجقف، كقمجله: أرضي صدقة حمبمجسة، أو ممجقمجفة، أو ال تباع، 

 أو ال تمجهب، أو ال تمجر  وحنمج ذلك.
بيك لبمقبة، وال يهيد المجقف والتحبيس ف هب ههمجر أهل ال بم إىل أّن له  الصككككككككككككككدقة مت

إال  رد القميرة، ك،ن يقّيد مبا يهيد احلبس، ك،ن يقمجل: أرضككككككككككككي صككككككككككككدقة ال تباع وال تمجهب..أو 
، (5)، واحلراوبة(4)، والشككككككككككاف ية(3)، املالكية(2)أرضككككككككككي صككككككككككدقة  به الهقما ، وه ا م هب احلرهية

 .-رمحهم هللا– (6)واستظهمه القمطيب
 الصدقة كراية يف احلبس، ال حتمل  بيه إال  رد القميرة. : أنّ وخالصة  لك

: االشككككككككككككمان يف لهظة الصككككككككككككدقة، فإهنا تسككككككككككككت مل يف اهلباا، والزكمجاا ومنشهههههههههأ اخلال 
 .(7)املهموضة، والتحممي

حه أّن  مف االست مال يف الشمع، همج إطالق الصدقة  به  وحيقّ ق م هب اجلمهمجر ويمجّ 
 الزكاب، كما قال ت اىل                      ( :60سمجرب التمجوة اشية). 

                                 
 وما و دها. 601 /4( املههم 1)

 .318 /5، البحم المائق 202 /6( ا ظم: فتخ القديم 2)

 .13 /4 ، الشمح الصغري308 /2، شمح اجلالب حباشية التهمي  536ا ظم: الكايف الوه  بد الرب ص ( 3)

 وما و دها. 492 /2، مغ  احملتاج 323 /5، روضة الرالبني 378 /9( ا ظم: احلاوي 4)

 وما و دها. 332 /3، مرتهه ا راباا 5 /7، ا  صاف 366 /16( ا ظم: الشمح الكبري الوه قدامة 5)

همج ال ي . وذهب املالكية يف قمجل إىل أن له  الصكككككككككككككككدقة كاحلبس والمجقف. و 602 /4( ا ظم: املههم 6)
، 308 /2، وذكم القمجل السككاوق وصككيغة التضكك يف. وا ظم: التهمي  536مه اوه  بد الرب يف الكايف قدّ 

  .965 /3 قد اجلمجاهم الثميرة 

 .189 /8( ا ظم: املغ  7)
= 
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ك حألصكككككل حىت  وك ا فإّن األصكككككل والظاهم يف الصكككككدقة أهنا متبيك لب ني، فيجب التمسكككككّ
يثبت الراقل، فإن ا ضككاف إىل ه ه البهظة ما يبنيّ  أّن املتصككّدق قصككد المجقف واحلبس، مه له  

 وه. وهللا ت اىل أ بم. أو  ية، ت نّي ال مل
وأما الصككككككككدقة فالظاهم مرها أهنا متبيك المقبة، ويف رواية: أهنا  )): -رمحه هللا–قال القمطيب 

، وارتبف فيما لمج ه  ويرهما فقال: حبس صدقة، والظاهم القرينةكالمجقف وفيها وك ْ دا إال  رد 
 .(1)((أّن حكمه حكم احلبس، وصدقة أتكيدا 

 حتبيس احليواناملطلب الرابع: حكم 
اتهق ال بمككككككا  القككككككائبمجن ححلبس  به جمجاز حبس ال قككككككار، مه األرضككككككككككككككني، واحلمجائ  

 والبساتني، وأما احليمجان، فارتبهمجا يف جمجاز حتبيسه ووقهه؟
، (2)فككككك هكككككب جكككككّل القكككككائبني ححلبس إىل جمجاز وقف احليمجان، وهمج مككككك هكككككب املكككككالكيكككككة

 .-رمحهم هللا– (5)، وصّححه القمطيب(4)، واحلراوبة(3)والشاف ية
 وت ّبق اجلمهمجر يف ذلك أببلة مه الرقل وال قل:

 ِمِم  قال: و ت رسككككككككككككمجل  هللا  أما بليل الرقل، فما رواه راوية الصككككككككككككحاوة أومج هميمب 
، فقال رسككمجل ورالد وه المجليد وال ّباس  ّم رسككمجل هللا  (6) به الصككدقة، فقيل: مر  اوه هيل

يل إلَّا أنَُّ  كاَن  مِقرًي   أْغَناُه  هللذ وأرَّا خالد  هنَُّكْم َتْظِ ُ وَن خالًد ذ                َرا َيْنِقُم  ْبُي َج ِ )): هللا 

                                 
 .602 /4( املههم 1)

 .12 /4، الشمح الصغري 251، تتصم ربيل ص 104 /6( ا ظم: املدو ة الكربى 2)

 وما و دها. 486 /2، مغ  احملتاج 314 /5، روضة الرالبني 181م املزين ص ( ا ظم: تتص3)

 .64 /3وما و دها، ا قراع  369 /16، الشمح الكبري الوه قدامة 572 /3ا ظم: الكايف الوه قدامة ( 4)

إال أح يمجسف  فبم يموا جمجاز حبس احليمجان، -رمحهم هللا–. ورالف يف ه ه املس،لة احلرهية 601 /4ا ظم: املههم ( 5)
 /6، فتخ القديم 329 /5فإ ه أجاز حبس احليمجان تب ا لب قار. واملر  قمجل  رد املالكية. ا ظم: ودائ  الصكككككككككككككرائ  

 .387، القمجا ني الهقهية ص 961 /3،  قد اجلمجاهم الثميرة 1593 /3،امل مج ة 334 /1، البباب 216

 .4/39 صاوة همج  بد هللا وه هيل، وقيل: محيد وه هيل. ا ظم: ا( 6)
= 
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َََِبيِل  هللذ وأرَّا  ْلَعبَّاُس  مِهَ  َه م َّ َوِرثُ َها َرَعُ ذ ثمَّ  ال: َيا  ٍَْتَبَس أْدَر َهُ  وأْهَتاَدُه ِ   سَ  مِد  

 .(1)متهق  بيه ((ِصْنُو أبي ؟ُهَ ُة: أرَّا َشَعْةَت أنَّ َهمَّ  لةَُّجِل 
أ ه احتبس أبرا ه وأ تابه يف سبيل هللا،  يف رالد  : قمجل الريب وموضع التعل ق منه

الح والّدواب ونريها، وقيل: اخليل راصكككككككة،  واأل تاب ه   تاب، وم راه:  الا احلمب مه السكككككككّ
ا باللة  به جمجاز ، ويف ه (2)يقال: فمس  تيد أي صكككككككككبب أو م ّد لبمكمجب، أو سكككككككككمي  المج مجب

 .(3)حتبيس احليمجان
احلّج فقالت اممأب لزوجها:  قال: أراب رسكككككمجل هللا  -رضكككككي هللا  رهما–و ه اوه  باس 
جَّ  م  رسكككككككككمجل هللا  جَّ   به  ِأح  جُّك   بيه، قالْت: أح   به هبك، فقال: ما  ردي ما أ ح 

فقال: إّن اممأيت تقمأ  سككمجل هللا هبك فالن، قال: ذان حبيسا يف سككبيل هللا  ّز وجّل، ف،ته ر 
 : جَّ   به هبك فالن، فق ْبت  الم ورمحة هللا، وإهنا سكككككككك،لْت  احلجَّ م ك، قالْت: أح   بيك السككككككككّ

َََِبيِل  هلل)) :ذان حبيسا يف سككككككككبيل هللا، فقال رسككككككككمجل هللا  ٍَْجْجَتَها َه مْيِ  كماَن ِ   س  ((أَرا لمْو أم
 .(4)أرمجه أومج باوب

 .(5)((فيه مه الهقه: جمجاز إحباس احليمجان )): -رمحه هللا–اخلرايب قال ا مام 
فهمج: أّن احليمجان  نيا جيمجز وي ها، وميكه اال تهاع هبا م  وقا  املتصكككككككككل،  وأما دليل العقل

 .(6)فجاز وقهها كالدور

                                 
، (60سمجرب التمجوة اشية: )        أرمجه البشاري يف الزكاب، حب قمجل هللا ت اىل: ( 1)

 .59 /7(، 2273، ومسبم يف الزكاب، حب يف تقدمي الزكاب ومر ها، )417 /3(، 1468)

 .420 /3، فتخ الباري 60 /7( ا ظم: شمح الرمجوي  به صحيخ مسبم 2)

 .60 /7( ا ظم: شمح الرمجوي  به مسبم 3)

 . 32 /6. وصححه األلباين يف إروا  الغبيل 346 /2(، 1960( السره، املراسك، حب ال ممب، )4)

أم م قل رضككككككككي هللا -. وكالمه قبل احلديت امل كمجر مه رواية 345 /2( م اي السككككككككره حباشككككككككية السككككككككره 5)
  هسها. - رها

 .377 /9احلاوي  (6)
= 
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وارتبف  ه مككالككك يف حتبيس احليمجان كككا وككل واخليككل  به  )): -رمحككه هللا–قككال القمطيب 
؛ أل ه وهو الصحي ملر ، ووه قال أومج حريهة وأومج يمجسف، والصحة، ووه قال الشاف ي، قمجلني: ا

 رية  به وجه القموة، يتكّمر أجمها كال قار ونريه، وألّن املسككككبمني  به شككككموطهم، وقد شككككمط 
 .(1)((صاحب الهمس يف صدقته أهنا ال تباع وال تمجهب وال تمجر  فيره  شمطه

 ليك ملنافع الرقبة أو لعينها؟املطلب اخلامس: هل العمرى م
 .(2): هي متبيك مره ٍة حياِب امل ِره وغري  مجٍض إ شا ً العمرى

فككإذا أ مم رجككل نريه  مم أحككدمهككا، إمككا امل ري أو امل ره، فقككد ي م م ه و قبككه، وقككد ال 
يكك كم ال قككب م ككه، ككك،ن يقمجل: أ ممتككك باري هكك ه، وقككد يكك كم م ككه  قبككه، فيقمجل: أ ممتككك 

ه ه. و بيه فهل ال ممى متبيك ملراف  المقبة، فيرته  هبا امل ره مدب حياته، أو  و قبك يف باري
حيككاب امل ري، أو مكا بام لكه  قككب إذا ذكم م ككه ال قككب، أو ال ممى متبيككك لبمقبككة، فال ت مجب إىل 

م أودا، ول تكمجن لبمِ مَّم ولمجر ته و د وفاته؟  املِ مّ 
  ة أقمجال:يف ذلك  به  ال -رمحهم هللا–ارتبف ال بما  

: أّن ال ممى متبيك ملراف  المقبة، وتمج  إىل امل م م أو إىل ور ته إذا ماا امل ِمم، أو القول األول
 .-رمحهم هللا– (4)، ورّجحه القمطيب(3)ا قمض  قبه إن ذكم  قبه م ه، وه ا م هب املالكية

ثاني  وهمج مككككك هكككككب : أّن ال ممى متبيكككككك لبمقبكككككة، فال ت مجب إىل امل م م حبكككككاٍل، القول ال
 .-رمحهم هللا– (7)، واحلراوبة(6)، والشاف ية(5)احلرهية

                                 
 .601 /4( املههم 1)

 .550 /2( حدوب اوه  مفة م  شمح المصاع 2)

 وما و دها. 267 /2، الهمجاكه الدواين 255، تتصم ربيل ص 98 /6( ا ظم: املدو ة 3)

 وما و دها. 595 /4( ا ظم:املههم 4)

 .50 /6، تبيني احلقائق 164 /5، ودائ  الصرائ  94 /4( ا ظم: شمح م اين اشًثر 5)

 وما و دها. 513 /2، مغ  احملتاج 370 /5، روضة الرالبني 181( ا ظم: تتصم املزين ص 6)

 .107 /3، ا قراع 48 /17، الشمح الكبري الوه أريه 606-604 /3( ا ظم: الكايف الوه قدامة 7)
= 
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: أّن امل م م إذا اشككككككككككككككمط  مجب المقبكة إليكه أو إىل ور تكه و كد وفكاتكه إذا مكاا القول الثالث  
امل ِمم، كان متبيكا لبمراف ، وإْن ي يشككككككككككككككمط كان متبيكا لبمّقبة، وهمج قمجل و ض التاو ني، مرهم 

 .(3)، وهمج ظاهم قمجل ا مام مالك يف املمجط،(2)ه شهاب الزهميواو (1)القاسم وه حممد
: وسكككبب اخلالف يف ه ا الباب ارتالف اشًثر، وم ارضكككة الشكككمط وال مل سبب الخالف 

 .(4)لأل م
فه ه  ال ة أسكككككككككباب ممججبة لالرتالف يف ه ا الباب: ارتالف اشًثر المجاربب، م ارضكككككككككة 

 أهل املديرة لظاهم و ض اشًثر. شمط امل مم لظاهم و ض اشًثر، وم ارضة  مل
 : األدلة

 :أدلة أصحاب القول األول
أرمجه أومج  (( ْلُ ْسِ ُ وَن َه مى ُشُةوِطِهمْ  )): قال: قال رسمجل هللا   ه أيب هميمب  -1

 .(5)باوب
: أّن األصكككككككل ال اّم امل بمجم امل ممجل وه: أّن الّراس  به شكككككككموطهم يف وجه االسهههههتدالل منه

 .(6)ط أن ي مجب إليه ماله كان له شمطهأممجاهلم، فإذا اشم 
: أبّن ه ا يف الشمط ال ي جا  وه الكتاب ال زيز، أو جا ا وه السرة الصحيحة، ونوقش

أو أه   بيه املسككككككككككككككبممجن، ف،ما ما هنه  ره الكتاب أو هنت  ره السككككككككككككككرة، فهمج نري بارل يف 
 .(7)ذلك

                                 
 .273 /2( رواه  ره ا مام مالك يف املمجط، يف األقضية، حب القضا  يف ال ممى 1)

 .73 /11رواه  ره ا مام مسبم مه طميق م مم  ره، يف اهلباا، حب ال ممى  (2)

 .274 /2( ا ظم: املمجط، يف األقضية، حب القضا  يف ال ممى 3)

 .3032 /4( وداية افتهد 4)

 ( سبق  مجيه يف مس،لة إجبار الماهه  به بف  المهه ليحمجزه املمهته.5)

 وما و دها. 595 /4( ا ظم: املههم 6)

 .90 /4( ا ظم: شمح م اين اشًثر 7)
= 
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يسكك،ل القاسككم وه حممد ما رواه  بد الممحه وه القاسككم: أ ه ت  مكحمجال الّدمشككقي  -2
َرا أْدَرْكُت  لنَّاَس إلَّا )) ه ال ممى، وما يقمجل الراس فيها؟ فقال القاسككككككم وه حممد: 

 .(1)أرمجه ا مام مالك ((وُ ْم َه مى شُةوِطِهْم يف أْرَو ِلِهْمذ َو ي ا أهعو 
ك به أ ه وهمج أحد فقها  التاو ني: ذكم  -رمحه هللا–: أّن القاسكككككككم وه حممد وجه التمسههههه 

أبرن الراس وهم يك ْ م بمجن شكككموطهم يف أممجاهلم، وه ا  قل  ه الكافة، وإ باا  ه ال امة، فصكككّخ 
أن ال مل اجلاري  به إ باا رجمجع ال ممى إىل أصككككككككككككككحاهبا، ألّن حقيقة ال ممى متبيك املره ة، 

 .(2)فهي كاملريحة وال ارية وا فقار وحنمج ذلك
وال مسككككككككككّبم، فقد وجد اخلالف فيه يف كافة  : أبّن الرقل  ه ال امة نري صككككككككككحيخويناقش

فما و دهم، وارتبف فيه أهل املديرة مه التاو ني، ول  األزمرة املت اقبة، مه زمه الصككككككككككككككحاوة 
. وسي،يت تقميمه إن شا  هللا (3)، فكيف يصّخ الت ّبق وههمج تالف ملا روي  ه سيد املمسبني 

 ت اىل.
ملْ ِمِم رقبة الشي ، وإمنا مبَّكه املرافِ ، وال حيّل مال : أّن امل م ِم ي ميبّ ك  امن املعقول -3

 .(4)امم  مسبم إال إبذ ه
 هف . حِكِم وتمبيك امل ِمم، وحكمه  : أبّن الريب ويناقش

 :أدلة أصحاب القول الثاني
 ْلُعْ َةى ِلَ ْي )): قال: قال رسكككمجل هللا  -رضكككي هللا  رهما– ه جاوم وه  بد هللا  -1

 .(5)متهق  بيه ((ُوِ َبْت ل 

                                 
 .273 /2(، 1507( املمجط،، األقضية، حب القضا  يف ال ممى، )1)

 .596 /4( ا ظم: املههم 2)

 .284 /8( ا ظم: املغ  3)

 .1606 /3( ا ظم: امل مج ة 4)

باا، ، ومسكككككككككككككبم يف اهل293 /5(، 2625( أرمجه البشاري يف اهلبة، حب ما قيل يف ال ممى والمقق، )5)
 . والبه  ملسبم.74 /11(، 4169حب ال ممى، )

= 
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ِسكو  َه مْيُكْم  ))قال:  أن رسكككمجل هللا  -رضكككي هللا  رهما– ه جاوم وه  بد هللا  -2 أمْر

ٍَيًّاذ َوَري ًتا          أْرَو لمُكْمذ َولما ُتْفسََََُِدوَ اذ  هنَُّ  َرْي أمْهَ َة ُهْ َةىذ  مِهَ  ل َّذي ُأْهِ َة ا 

 .(1)رواه مسبم ((لَعِقِب 
ِبْت له، وج بها ل قبه مه  الريب  : أنّ وموضههههع احلجة يف احلديث  ج ل ال ممى مله و ه 

 و ده، وه ا  اد يف حمّل الرزاع.
ِ املقصمجب مه ه ا احلديت، و زَّله ترزيال صحيحا  به  : أبّن حديت جاوم ونوقش ونيَّ

خ فيه ال ممى اليت جمى ال مل هبا  ردهم، وتهسككككككككككككككريه يف ه ا حّجة، فهمج  واق  حاهلم، ووضككككككككككككككّ
كم، وهمج أق د ححلال، وأ بم حملقال. وسكككككككككككي،يت حديثه إن شكككككككككككا  هللا يف أبلة القمجل الماوي حلديث

 الثالت.
 : أّن رجمجع ال ممى إىل امل م م  يشككككككككككككككبه ال مجب يف اهلبة، وقد هنه الريب من املعقول -3

رضككككككي هللا – ه اوه  باس  (2) ه ال مجب فيها، ويشككككككهد هل ا امل ىن ما رواه الرسككككككائي
َعاِئُد ِ          ْلُعْ ةى ج )): - رهمككا ائَزٌة ملمْي ُأْهِ َة اذ و لةُّْ بى جائَزٌة ملي ُأْرِ َبهاذ و ْل

 .((ِ َبِتِ  كالعائِد يف  مْيِئِ 
ْ م م  يف  مجب ال ممى إليه، كا ت هبة منقتة، وال جيمجز الت،قيت  -4

 
أّه لمج أجزه شكككككككككمط امل

 .(3)يف اهلبة
 ويناقش

 
ْ م م  إال إذا أْ ِمِم الّمجل و قبه، : أبّن ال مجب والت،قيت يف اهلبة ال يصكككككككككككدق  به امل

مث  اب يف ذلك، أو أ ممه مث  اب فيها قبل وفاته، وأما وقد اشككككككككككككككمط  مجب ال ممى إليه و د وفاب 
ْ ِمم  فال يّتجه ه ا امل ىن وهللا أ بم.

 
 امل

                                 
 .75 /11(، 4172( صحيخ مسبم يف املمجض  الساوق، )1)

 .582 /6(، 3712( سره الرسائي، المقق، حب االرتالف  به أيب الزوري )2)

 .286 /8( ا ظم: املغ  3)
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 :أدلة أصحاب القول الثالث
أيُّ ا َرُجلإ )) قال: أن رسككككككمجل هللا  -رضككككككي هللا  رهما–ما رواه جاوم وه  بد هللا  -1

ِبِ :  هنََّها ِل َِّذي ُأْهِعَيهاذ لما َتْةِجُم إىل  لَِّذي أْهعماَ ا؛ ِلأمنَُّ                 ُأْهِ َة ُهْ ةى لمُ  َوِلَعِق

 .(1)رواه مسبم ((أْهعمى َهعماًء َو مَعْت ِ يِ   ْلَ و ريث
 أيٌّ ا رُجلإ))قال:  أن رسكككككككككككمجل هللا  -رضكككككككككككي هللا  رهما–و ه جاوم وه  بد هللا  -2

ٌٍَدذ              َبك َرا َبِقَ  ِرْنُكْم أم ِبِ ذ  قال:  د أهعمْيُتكمها وَهِق أْهَ َة رُجً ا ُهْ َةى ل  ولَعِق

ٍِِبها؛ ِرْي أْجِل أن  أْهعى َهعماًء َو مَعْت    هنََّها ِلَ ْي ُأْهِعَيهاذ وإنَّها لما َتْةِجُم إىل صام

 .(2)رواه مسبم (( ي   ْلَ و ِريث
أْن يقول: ِ َ  لمكم   ا  ْلُعْ َةى  لَِّت  أمَجاَز رسََََول  هلل  إنَّ َ ))قال:  و ه جاوم  -3

ٍِِبَها           ، قال ((َوِلَعِقِبكذ  أرَّا إي   ال: ِ َ  لمكم را ِهشَََََْتذ  هنََّها َتْةِجُم إلمى صَََََا
 .(4): وكان الزهمي يك ْهيت  وه. رواه مسبم(3)ِمْ ِمم

إمنا ج ل   وّيرتا أّن الريب : أّن الّموايتني األولينيوجه االسههههههههههتدالل من هذه الرواايت
–ال ممى هبة وْتبًة إذا ذكم ال قب م ه، وت زّ زمها الّمواية الثالثة، مه تهسككككككككككككككري جاوم وه  بد هللا 

فيما لمج ذكم ال قب م ه، وهمج  ، فقد حصكككككككككم الصكككككككككمجرب اليت أجازها الريب -رضكككككككككي هللا  رهما
 .وهو أدرى مبا روىالماوي لبحديت، 

                                 
 . 72 /11(، 4164( صحيخ مسبم، اهلباا، حب ال ممى، )1)

 .73 /11(، 4166الساوق، )( يف املمجض  2)

وه راشكككككككككد األزبي ممجالهم، أومج  موب البصكككككككككمي،  زيل اليمه.  قة  بت فاضكككككككككل، إال أّن يف روايته  ه ًثوت  م ممهمج ( 3)
واأل مش وهشام وه  موب شيئا، وك ا فيما حّد  وه البصمب، مه كبار الساو ة. ماا سرة أرو  ومخسني ومائة. وهمج 

 .541تقميب الته يب ص اوه مثان ومخسني سرة. ا ظم:

 .73 /11(، 4167( صحيخ مسبم، يف املمجض  الساوق، )4)
= 
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، وإمنا  ه أ ره  را  وق ت فيه املمجاريت( ليس مه كالم الريب : أبّن قمجله: )ألونوقش
، وأّن قمجلكككه: )فككك،مكككا إذا قكككال: هي لكككك مكككا (1)همج مكككدرج مه كالم أيب سككككككككككككككبمكككة وه  بكككد الممحه

 .(2)وإمنا همج مه كالم الزهمي، فال يكمجن يف ذلك حّجة  شت...( ليس مه كالم الريب 
يف  ت  به القمجل الثالت، فإن قمجل جاوم واملراقشتان ال تمجهران مه االستدالل ححلدي

فيها أبهنا ال تمج  لبم م م  كاٍف يف إ باا ه ا القمجل، وال بم  حصكككم الصكككمجرب اليت حكم الريب 
  رد هللا ت اىل.

 : الترجيح
إّن أوسككككككك  ال  ْقد  يف ه ه املسككككككك،لة، وأ دل األقمجال فيها، وأوفقها لبرصكككككككمجص املرقمجلة: همج 

  يت: القمجل الثالت، وذلك ملا
: صكككحة األحابيت اليت متسككككمجا هبا، فهي قاضكككية  به أحابيت القمجل الثاين، وحجة أوال

  به القمجل األول وأبلته هبة.
أمككا القمجل األول، فمجاضككككككككككككككخا تككالهتككه ألحككابيككت البككاب تككالهككة ظككاهمب، وأمككا القمجل الثككاين، 

قيكّكد  رككد احتككاب املشمج فكك،حككابيثككه مربقككة، وأحككابيككت القمجل الثككالككت مقيككَّدب، ومحككل املربق  به امل
 والسبب همج الصمجاب ال ي ال حميا  ره.

: أّن القمجل الثالت جيم  وني القمجلني، ويمجّفق وني أبلة امل هبني، فهمج ه  وني األبلة، اثنيا
 .واإلعمال خري من اإلمهالوإ مال لبرصمجص املموية كّبها، 

 ْ م م  امل ره لبم ِمم  و قبكه بليكلا  به
أ كه أراب التمبيكك، فصكككككككككككككككار له   ًثلثكا: أّن ج كل امل

 .(3)ال ممى مست ِمال يف مربق اهلبة
أمم إبمسكككككككككككان األممجال و دم إفسكككككككككككابها  مث هران تربيه ال وّد مه ذكمه، وهمج: أّن الريب 

أّن  -رضي هللا  رهما–حل ممى، ول ورب الرهي صمحًيا  ه ال ممى والمقق، فقد روى اوه  باس 
                                 

 /11(، 4168( ا ظم: وهمج ونّي مه رواية اوه أيب ذئب يف صكككككككحيخ مسكككككككبم، يف اهلباا، حب ال ممى )1)
 .294 /5. وا ظم: فتخ الباري 74

 .595 /4( ا ظم: املههم 2)

 .308مجاق ة يف املمجط، ص ( ا ظم: كشف املغره مه امل اين واأللهاظ ال3)
= 
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ْ بى وال  لُعْ ةىذ  َ ْي ُأْهِ َة شََيًئا  هو ل ذ وَرْي ُأْرِ َب شََيًئا  هو ال َتِحلُّ  لةُّ))قال:  الريب 

 . (1)رواه الرسائي ((ل 
ََُِدوَ ا))قمجله: :  )): -رمحه هللا–قال القمطيب  ََِكو  َه مْيُكْم أْرَو لمُكْمذ َولما ُتْفس مه حب  ((أمْرس

فيما ميبك رقبته  ماًبا طمجيبة، ال ا رشكككككككاب إىل األصكككككككبخ، ألّن ا  مار مير  املالك مه الّتصكككككككّمف 
نل هذا  وال يص   سككّيما إذا قال: هي لك ول قبك؛ فإّن الغالب أهنا ال تمج  إليه كما قّمرهه، 

، أي (2)(( لع ةى جائزة ملي ُوِ َبْت ل     ))؛ أل ه قد قال يف الّمواية األرمى: النهي على التحرمي
ال حتّل  )): (3)والمّفق فال مير  مره. وقمجل اوه  باس  رية جائزبا، وألهنا مه أومجاب الرّب وامل موف

ًئا  مُهَو لمُ ذ َوَرْي    ))حمممجلا  به ذلككك، فككإ ككه قككال إ م ذلككك:  (( لع ةى و لة بى  مَ ْي ُأْهِ َة شَََََْي

َََْيًئا  هو ل  ، فقد ج بهما طميقني لبتمبيك، فبمج كان  قدمها حماًما كسكككككككككككائم ال قمجب ((ُأْرِ َب شَ
 .(4)((سشهمااحملّممة أِلِمِم وه

وال ي يظهم أّن الرهي هرا إما أن حيمل  به التحممي، وإما أن حيمل  به الكماهة، فرهي 
، وه ا ونّي -رمحه هللا–احلّل ال ميكه محبه  به حب املصكككككككككككبحة وا رشكككككككككككاب كما ارتاره القمطيب 

إن اشككككككككككمى الئخ ال ّبة، ف -رمحهم هللا–. وه ا الرهي يف المقق  به تهسككككككككككري املالكية (5)واضككككككككككخا 
المجالن أرضككككككككككككككككا، وقككاال: همج شرمه ممجه، فككإهنككا تككاطمب باربككة يف الغمر، وأركك  لبمككال مه نري 

                                 
. وصححه األلباين يف صحيخ 582 /6(، 3714( يف سرره يف المقق، حب االرتالف  به أيب الزوري )1)

 .576 /2الرسائي 

ال ممى جائزب  رد البشاري،  ( ي أقف  به المواية هب ا البه ، ول به تبهيق وني حديت أيب هميمب 2)
رد مسبم. ا ظم: البشاري يف اهلبة، حب ما قيل يف ال ممى ال ممى مله وهبت له   وحديت جاوم 

. وهللا ت اىل 74 /11(، 4169، ومسبم يف اهلباا، حب ال ممى، )293 /5(، 2626والمقق، )
 أ بم.

 ( ي   حديثه، وهمج ال ي صّدره وه الكالم  به ه ه اجلزئية.3)

 .295 /5. ويرظم: فتخ الباري 597 /4( املههم 4)

وي جيزم وشي  يف  ((ال حتل ال ممى...))املس،لة وي ي كم له   -رمحه هللا–احلاف  اوه حجم ( وهقش 5)
 .295 /5املس،لة. ا ظم: فتخ الباري 

= 
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، فإذا ا ضكككككككككككككككاف إىل ذلك ما ي مي ذلك وي تمجره مه متّ  كّل مرهما ممجا صكككككككككككككككاحبه، (1)حّبه
 واست جاله هلالكه، كان أشّد وأفظ .

، واسكككككككككتغىن هبا (2) جل، إىل طميقة جاهبيةف ّبه ألّن اْلم ْ م مِ -وهللا أ بم-وأما ال ممى ف لك 
 ه الرمق الشكككككم ية، مه اهلبة البْتبة، أو السككككككىن وا سككككككان، وه ه طمق ال تشكككككبه م امبة أهل 
اجلاهبية، وال إشكال فيها مه الراحية الشم ية، فاهلبة متبيك حمض لبمقبة، والسكىن أو ا سكان 

 متبيك لبمراف ، وهللا ت اىل أ بم.
 

 ادس: السكىن مليك للمنافعاملطلب الس
السككىن: أن يقمجل لصكاحبه: سككىن ه ه الدار لك  ممن، أو اسككرها  ممن          أو 

 .(3)حنمج ذلك
 فإذا أسكه الّمجل نريه  ممه، فهل السكىن متبيك لبمراف  أو لبمقبة مثل ال ممى؟
قبة، وه ا ذهب ههمجر أهل ال بم سككككككككككككككبها وربها إىل أّن السكككككككككككككككىن متبيكا لبمراف  ال لبمّ 

 .-رمحهم هللا– (5)، وارتاره القمطيب(4)م هب األئمة األرو ة

                                 
 .943 /3( ا ظم: القبس 1)

 .295 /5، فتخ الباري 406 /9( ا ظم: احلاوي 2)

 .288 /8( ا ظم: املغ  3)

، 2033 /4، وكدايكة افتهكد 98 /6، املكدو كة الكربى 351 /1، الببكاب 34 /6( ا ظم: تبيني احلقكائق 4)
 .108 /3، ا قراع 288 /8، املغ  231 /2ا شماف الوه املر ر 

. واشكتهم اخلالف يف ه ه املسك،لة  ه الشك يب كما حكه القمطيب، وك لك كان 598 /4( ا ظم: املههم 5)
. ورجحه اوه رشد يف 249 /6ار احلسه و را  وقتابب يسمجون وني ال ممى والسكىن كما يف االست ك

 .2033 /4وداية افتهد 
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 وكان من احلجة هلم يف  لك:
ٍَْفصَََنم بنِت ُهَ َة َد َرَ اذ )) ه هف  ممجىل اوه  مم:  -1 أنَّ َهْبَد  هلل ْبَي ُهَ َة َوِرَث ِرْي 

ٍَْفصَََُن  مْد أسََْكمَنْت ِبْنَت َزْيِد ْبِي  ْلَبعَّ اِب َرا َهاشَََْتذ  م م َّا ُتو َِّيْت  ال: َوكماَنْت 

 .(1)أرمجه ا مام مالك ((ِبنُت َزْيد ذ  مَبَض َهْبُد  هلل ْبُي ُهَ َة  ْلَ ْسكمَي َوَرأمى أنَُّ  لمُ 
ك  ذا األثر رأى أّن السككككىن  -رضكككي هللا  رهما–: أّن  بد هللا وه  مم وصههح ة التمسهه 

 .(3)، وحكم يف السكىن  حل مجب(2)مجب إىل امل م م  أودانري ال ممى، فقد حكم يف ال ممى أهنا ال ت 
 (4)أّن السكىن إححة املراف ، فبم يق  الزما كال ارية، خبالف ال ممى فإهنا هبة لبمقبة -2

  به التهصيل الساوق.
 أّن رموج ال ممى  ه مبك املْ م م  حألربار الثاوتة فيها، فال يقاس  بيها نريها. -3

القككائبمجن أبّن ال ممى متبيككك لبمقبككة فمّقمجا ويرهككا ووني  )): -ه هللارمحكك–قككال ا مككام القمطيب 
السكككككىن، فبمج قال: أسكككككرت ِك حياتك، فإذا ماا رِجِ ْت إىل صككككاحبها، إال الشكككك يّب فإ ه سككككمّجى 
ده  ظم وال ررب؛ فإّن  ويرهما، وقال يف السكككىن: ال تمج  إىل صككاحبها ومججه. وهمج شككاذد ال ي ضكك 

هنا متبيك المّقبة، رارجةا  ه القياس، وإمنا صككككككككككككككاروا إليه مه جهة ظمجاهم ال ممى  رد القائبني أب
األربار، فال تقاس السكككككككككككككككىن  بيها؛ ألّن اخلارج  ه القياس ال يقاس  بيه..وال ِربِكِم فيه، فال 

 .(5)((يصار إليه وهللا أ بم
 
 
 

                                 
 .274 /2(، 1508( املمجط،، األقضية، حب القضا  يف ال ممى، )1)

 .94 /4( رواه  ره الرحاوي يف شمح م اين اشًثر 2)

 . 247 /6( ا ظم: االست كار 3)

 .288 /8( املغ  4)

 .598 /4( املههم 5)
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 الهصككل السككاو : ال تق وما يتصككل وه
 وحتته مبحثان:

 .املبحت األول: أ مجاع ال تق وأسباوه
 .املبحت الثاين: ما يتصل حل تق
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 األول: أنواع العتق وأسبابهبحث ملا
 وحتته أربعة مطالب: 
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 املطلب األول: من جيب على اإلنسان عتقهم إ ا ملكهم وفيه مسألتان:
 املسألة األوىل: وجوب عتق بعض القرابة مبجر د امللك

ذهككب اجلمككاهري مه أهككل ال بم إىل وجمجب  تق و ض القماوككة مببككك ا  سكككككككككككككككان هلم، وهمج 
 .-رمحهم هللا– (2)، وارتيار القمطيب(1)رو ةم هب األئمة األ

 وت ّبقمجا أببلة مه الكتاب والسرة وامل قمجل:
 :فقمجل هللا ت ككاىل أمهها الكتههاب                          

 (.26سمجرب األ بيا  اشية: )

هللا ت اىل أررب أهنم ملا كا مجا  بابا ي جي ْز أن يكمج مجا أوالبا،  : أنوجه التعل ق ابآلية الكرمية
 .(3)فا تهه و لك استقمار مبك  به ولد

وقد رامت  ))وأحسككككككككككه فيه، فقال:  -رمحه هللا–وه ا االسككككككككككتدالل رّبه ا مام اوه رشككككككككككد 
لقمجله ت اىل:  املالكية أن حتتّج مل هبها أبن البرمّجب صككهة هي ضككّد ال بمجبية، وأ ه ليس جتتم  م ها؛

                                            

 ( :92-93سكككككككككككككككمجرب مممي اشيككة)(4) ، وهكك ه ال بمجبيككة هي م ىن نري ال بمجبيككة اليت حيتّجمجن هبككا؛ فككإن هكك ه
ورمّجب م قمجلة، وال بمجبية وني املشبمجقني ولبمجالية هي  بمجبية حلشككككككككككمع ال حلرب ، ال بمجبية م قمجلة، و 

 .(5)((احتجاج ضعيفأ   حلمجض ، ال جمال لب قل كما يقمجلمجن فيها  ردهم، وهمج 
 و به ه ا يبقه بليل السرة وهمج القاط  يف الباب، وبليل امل قمجل ال ي ي ضده.

                                 
 /2، الهمجاكه الدواين 2/991، ا شماف لبقاضي 4/448فتخ القديم ، 3/467( ا ظم: ودائ  الصرائ  1)

 .3/255، ا قراع 2/4، احملّمر 133 /12، روضة الرالبني 420، تتصم املزين ص 239

. ورالف يف ه ه املسكككككك،لة ا مام باوب الظاهمي فقال: ال ي تق أحد  به أحد. 344 /4( ا ظم: املههم 2)
 .175ه املر ر فيه ا هاع! يف ا هاع ص . وحكه او10/103يرظم: احملبه 

 .22/81( ا ظم: احلاوي 3)

 .991 /2( استدّل هب ا القاضي  بد المجهاب يف ا شماف 4)

 2/152. وأطككال يف المّب ويف  رم كالمككه  ظما كبريا!. ويرظم ككك لككك: امل بم 2114 /4( وككدايككة افتهككد 5)
 وما و دها.

= 
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َرْي )): قال: قال رسكمجل هللا  -ضكي هللا  رهمار –: ما رواه  بد هللا وه  مم ومن السنة

ٍُةٌّ ٍِمإ َرْحَةمإ  مُهَو   .(1)رواه اوه ماجة ((َر مكم ي  َر
  ه الريب  وأرمج األرو ة إال الرسككككككككككككائي مه حديت احلسككككككككككككه  ه تمب وه جردب 

ٍُةٌّ))قال: ٍِمإ َرْحَةمإ  مُهَو   .(2)((َرْي َر مكم ي  َر
 قصمجب.وه ان احلديثان صمحيان يف امل

 أن هللا ت اىل أوجب  بيرا ا حسكككككككككككككككان إىل المجالديه، كما قال ت اىل: )): ومن املعقول

Ó                      ( :23سككككككككمجرب ا سككككككككما  اشية) فقد سككككككككمّجى وني  بابته ،
حسككككككككان أن يبقه والده يف مبكه، فإًذا جيب ووني ا حسككككككككان لألومجيه يف المججمجب، وليس مه ا 

ْبك   ماًل ححلديت، أو ألجل ا حسان  ماًل حشية
 
 .(3)(( تق ه ؛ إما ألجل امل

                                 
، و ّبقه المم ي 207 /3(، 2525ك ذا رحم حْمِمٍم فهمج حمد، )( سكككككككككككره اوه ماجة، ال تق، حب مه مب1)

 ه ضممب وه روي ة  ه الثمجري  ه  بد هللا وه بيرار وه، وقال: ي يتاو  ضممب  به ه ا احلديت، وهمج 
وه ا احلديت ًثوت ورقل ال دل  ه )) رد أهل احلديت. ورّب ه ا ا مام القمطيب فقال:  حديث خطأ

ه أحدا مه األئمة و ّبة تمججب تمكه، نري أن و ضككككككهم قال: تهّمب وه ضككككككممب، وه ا ال ال دل، وي يقدح في
. جام  المم ي، األحكام، حب ((يبتهت إليه؛ ألن ضككككككممب  دل  قة، وا هماب الثقة ححلديت ال يضككككككمّه

. وصككككككككككككككّححه اوه حزم واأللباين. احملبه 345 /4، املههم 100 /6ما جا  فيمه مبك ذا رحم حْممٍم، 
 . 170 /6، إروا  الغبيل 104 /10

، والمم ي يف األحكام، 168 /4(، 3949( أرمجه أومج باوب يف ال تق، حب مه مبك ذا رحٍم حْمِمٍم، )2)
(، 2524، واوه ماجة يف املمجض  الساوق، )98 /6(، 1365حب ما جا  فيمه مبك ذا رحٍم حْمِمٍم، )

. وصككككككككككككككححه الشككككككككككككككيخ األلباين يف فا  به  مم . وأ ّبه أومج باوب والمم ي أب ه روي ممجقمج 207 /3
 .169 /6ا روا  

 . وسي،يت ما يف ه ا االستدالل مه  ظم يف املس،لة القابمة إن شا  هللا ت اىل.344 /4( املههم 3)
= 
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 املسألة الثانية: من يعتق مبجر د ُمْلك ه من القرابة
 -ال رالف وني القائبني ومججمجب ا  تاق يف أ ه جيب إ تاق  ممجبي الرسككككككككككككككب األ به 

، وارتبهمجا يف نريمها مه األقمح   به  ال ة (1)األوالب وإن سكككهبمجا –واألسكككهل  -األومجان وإن  بمجا
 أقمجال: 

وذو المحم احملمم: همج القميب ال ي ): مه مبك ذا رحٍم حْمِمٍم مره  تق  بيه، القول األول
، (4)، واحلركاوبكة(3)وه ا م هب احلرهيكة (2)(حيمم  ككاحه  بيكه لمج كان أحدمها رجال واشرم اممأب

 .-رمحهم هللا– (5)تيار القمطيبوار
: ي تق ورهس املبك األومجان وإن  بمجا، وأوالبه وإن سكككككككككهبمجا، وجراحه وهم: القول الثاني

 .-رمحهم هللا– (6)إرمجته وأرمجاته. وهمج م هب املالكية
: إذا مبك أصكككبه أو فم ه  تق، واملقصكككمجب أبصكككبه: أومجاه، وأجدابه وجداته، القول الثالث
 .-رمحهم هللا– (7)البه، وأوالبهم وإن  زلمجا. وه ا م هب الشاف يةوإن  بمجا، وفم ه أو 

 : األدلة
 :أدلة أصحاب القول األول

 استدلمجل ودليل الكتاب والسرة وامل ىن.
  أما الكتاب فقمجل هللا ت اىل:                       

 1      ( :36سمجرب الرسا  اشية). 

                                 
 .175( وحكه اوه املر ر ا هاع  به ذلك كما يف كتاب ا هاع ص 1)

 . 4497 /8(ا ظم: تهسريه يف مسائل اوه مرصمجر 2)

 .342 /3، تبيني احلقائق 448 /4، فتخ القديم 467 /3ا ظم: ودائ  الصرائ   (3)

 .255 /3، ا قراع 4 /2، احملّمر 4496 /8( ا ظم: مسائل اوه مرصمجر 4)

 .345 /4( ا ظم: املههم 5)

 .416، الثمم الداين ص 509، الكايف الوه  بد الرب ص 283 /3( ا ظم: املدو ة الكربى 6)

 .662 /4، مغ  احملتاج 133 /12، روضة الرالبني 351 /8ن لب مماين ( ا ظم: البيا7)
= 
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وليس مه ا حسككككككان إىل األومجيه وال لبقماوة اسككككككمقاقهم، فإن )) : -رمحه هللا–القمطيب  قال
تِكِمقّ  إذاللا له وإها ة...وإذا  بت أن وقا  املبك إذاللا  سكككككككككككككْ

 
 هس االسكككككككككككككمقاق ووقا  اليد  به امل

؛ أل ه  قيض ا حسكككككككككككككككان ال ي           أمم هللا وإها ة وجبْت إزالته ورف ه  ه اشح  والقماوة
 .(1)((وه

 وأ ور ِب  به ه ا أ ه يبزم مره أن كّل قميب ي تق  به مه مبكه ل ممجم اشية.
: فه ا يبزم يف القماحا كّبهم وإن و  دوا. قبرا: ه ا فإن قيل )): -رمحه هللا–قال القمطيب 

ا و  يبزم مه مربق القم ن، لكّه الريب  ٍِمإ   )) ض القماحا وقمجلككه:قككد رصككككككككككككككّ َرْي َر مكم ي  َر

 . (2)((فمجصهه ححملممية، فمه ليس ك لك ال تتضّمره اشية و احلديت ((َرْحَةمإ
وال ي يظهم أ ه ال باللة يف اشية  به إ باا املّد ه، إذ يبزم مه االستدالل هبا أن ي تق 

 ان...وال أ مف قائال وه. وهللا أ بم. به املم  كّل مه ذكموا م هم مه اليتامه واملساكني واجلري 
َرْي )): قال: قال رسكككمجل هللا  -رضكككي هللا  رهما–ومه السكككرة: ما رواه  بد هللا وه  مم 

ٍُةٌّ ٍِمإ َرْحَةمإ  مُهَو   . (3)رواه اوه ماجة ((َر مكم ي  َر
ٍِمإ َرْحَةمإ  م))قال:  ه الريب  وروى احلسككككككككككككه  ه تمب وه جردب  ُهَو َرْي َر مكم ي  َر

 .(4)أرمجه األرو ة إال الرسائي ((ٍُةٌّ
وه ا احلديت ًثوت ورقل ال دل  ه ال دل، وي يقدح  )): -رمحه هللا–قال ا مام القمطيب 

فيه أحدا مه األئمة و ّبة تمججب تمكه..فال يربغي أن يك ْ ِدِل  ه ه ا احلديت، ول جيب ال مل 
 .(5)((وه؛ لصّحته سرًدا، ولشهابب الكتاب له م ىًن 

                                 
 .345 /4( املههم 1)

 وما و دها. 345 /4( املصدر الساوق 2)

 ( سبق  مجيه يف املس،لة الساوقة. 3)

 ( سبق  مجيه يف املس،لة الساوقة.4)

 .346 /4( املههم 5)
= 
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وشهابب الكتاب له همج ما سبق يف بليل الكتاب ال زيز مه األمم ح حسان إىل المجالديه  
 والقماوة، وسبق ما يف االستدالل وه، وهللا أ بم.

 .(1): أ ه مبك قميبه قماوة من ّمب يف احملممية في تق  بيه كما يف المجالبأما املعىن املعقول
 : أدلة أصحاب القول الثاني

 اىل: : قمجل هللا ت كك -1                           

      ( :92-93سمجرب مممي اشية)(2). 
: أن هللا ت اىل  هه  ه  هسكككككككككككه ت اىل ا اذ المجلد، و ّبل ذلك أبن وجه االسههههههههتدالل منه

يد له، فاقتضه ه ا استحالة مبك المجلد، فإذا  بت ذلك يف المجلد  بت يف األب واجلّد؛ الكّل  ب
 .(3)أل ه ال أحد يهمّ ق

 .(4)وه ه اشية سبق إورال االحتجاج هبا هل ه املس،لة
فقال: اي رسكككككككمجل  قال: جا  رجل إىل الريب  -رضكككككككي هللا  رهما– ه اوه  باس  -2

باع فاشككميت ه، وأه أريد أن أ ْ ت ِقه، فقال له هللا! إين بربت  السككمجق، فمججدا  أري ي
 .(5)رواه الدار قر  ((إنَّ  هللم تعاىل  ْد أْهَتقمُ )): رسمجل هللا 

ق  األل حألصمجل والهموع.  وه ا احلديت يك ْبح 
 وه ا احلديت  مجقش ومجهائه الشديد، مث ال باللة فيه  به  هي مه  دا األل.

                                 
 .224 /8. ويرظم: املغ  449 /4( فتخ القديم 1)

 .991 /2استدّل هب ا القاضي  بد المجهاب يف ا شماف  (2)

 .991 /2( ا شماف لبقاضي 3)

 هل ا االستدالل. -( ا ظم: املس،لة الساوقة. ورّب ا مام اوه رشد احلهيد رمحه هللا4)

 /10، ومه طميقه البيهقي يف السكككككككككككره الكربى، 228 /5(، 4227( سكككككككككككره الدار قر  يف املكاتب، )5)
ال زرمي تمكه اوه املبارن وحيىي القران واوه مهدي، وأومج الرضم: همج حممد وه  ))ارقر : . قال الد290

. فه ا احلديت ال حيّل ((السكائب الكبيب ممون، وأيضكا همج القائل: كل ما حّد ت  ه أيب صكاحل ك ب
 االحتجاج وه لمجهائه.

= 
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وه ا أ م فاسككدا..ولمج صككّخ ي يكه فيه إرقاق مه  دا  )): -رمحه هللا–قال ا مام اوه حزم 
 .(1)((األل

: أن األرمجب هلا مدرل يف حجب األم  ه الثبت إىل السككدس كالمجالبب، من املعقول -3
 .(2)وألن الت صيب يكمجن مه ذكمجرهم  ه هم كالمجلد

ت  أبري ما  القة ذلك حملسككككك،لة ، فبمج ا تربا وه ا االسكككككتدالل ي يظهم   ِوْجه ه ، ولسكككككْ
املشككككاركة وني المجلد ونريه يف شككككي  مه امل اين القائمة وه لكان كّل القماوة باربني يف احلكم و ّبة 

 القماوة اليت أمم الشمع أبن تك ِبلَّ وبالهلا. وهللا أ بم.
 : أدلة أصحاب القول الثالث

ه اوه أن كل ششصني ال والبب ويرهما ي ي تق أحدمها  به اشرم حملبك قياسا  ب -1
 .(3)ال م

أن كل قماوة ال تتضكككّمه رّب الشكككهابب ي ي تق حملبك، قياسكككا  به و  األ مام طمبا،  -2
 .(4)و به المجالديه واملمجلمجبيه  كًسا

ويراقش: أبّن ه ا اسككككككككككككت مال لبقياس والرظم يف مقاول الصككككككككككككحيخ الثاوت مه األ م، وإذا 
  اىل أ بم.صّخ األ م فال التهاا إىل ما رالهه مه الرظم، وهللا ت

 :الترجيح
و ككد  مض هكك ه األقمجال وأبلّتهككا، فككإن أسكككككككككككككك ككد األقمجال وأرجحهككا: همجاالرتيككار القمطيب، 

 ملمجافقته لأل م الربمجي، وما رالهه حمجمجج حأل م، ومدفمجع حخلرب، وهللا ت اىل أ بم.
 
 
 

                                 
 .103 /10( احملبه 1)

 .991 /2( ا شماف لبقاضي 2)

 .83 /22( احلاوي 3)

 ( املصدر الساوق.4)
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 املطلب الثاين: مىت يعتق على املرء من جيب عليه عتقه؟
جيككب  به املم   تقهم إذا مبكهم، ويبزمككه ذلككك، فهككل ال تق  إذا  بككت أّن مه القماوككة مه

 يثبت مبجّمب مبكه، أو حبكم حاكم؟
إىل أّن مه جيكككب  به املم   تقهم ي تقمجن  -رمحهم هللا–ذهكككب اجلمهمجر مه أهكككل ال بم 

، وارتكككاره (1)ورهس املبكككك، فمىت مبككككه فقكككد  تق وصككككككككككككككككار حماا، وهككك ا مككك هكككب األئمكككة األرو كككة
 .-هم هللارمح– (2)القمطيب

الساوق: قال:  -رضي هللا  رهما–والدليل  به صحة م هبهم يف ذلك حديت اوه  مم 
ٍُةٌّ)): قال رسمجل هللا  ٍِمإ َرْحَةمإ  مُهَو   .(3)رواه اوه ماجة ((َرْي َر مكم ي  َر
 ج به حماا ورهس املبك، وهمج  اد يف املماب. : أّنّر الريب ووجهه

مث حيكككت قبركككا ومججمجب ال تق: فهكككل ورهس املبكككك أو يقف  )): -رمحكككه هللا–قكككال القمطيب 
لظاهم احلديت. وأل ه قد جا  مه حديت  واألول أوىلذلك  به حكم احلاكم؟ قمجالن  رده. 

ٍُةٌّ))احلسكككككككه  ه تمب: : ٍِمإ َرْحَةمإ  مُهَو  ا يف الهمض. (4)((َرْي َر مكم ي  َر ، وه ا يكاب يكمجن  صكككككككا
إىل أن يرظم احلاكم: فيه إذاللا يراقض ا حسكككككككككككككككان امل،ممجر وه،  وألّن وقا  األب حتِت يد املبك

فيجب وقمجع ال تق مقارًه لبمبك. وإمنا صكككككككككار إىل إيقافه  به احلكم يف القمجل الثاين لالرتالف 
ال ي يف أصككككل املسكككك،لة. قال و ض األصككككحاب: فإذا حكم احلاكم و لك وجب الترهي ، وارته  

ام . وهكك ا ليس وشككككككككككككككيٍ ؛ أل ككه (5)اخلالف يبزم مرككه إيقككاف مقتضككككككككككككككيككاا األبلككة  به  ظم احلكككّ

                                 
، شمح زروق  به 1854 /4،  يمجن افالس 342 /3، تبيني احلقائق 467 /3( ا ظم: ودائ  الصرائ  1)

وما و دها،  223 /8، املغ  662 /4، مغ  احملتاج 351 /8، البيان لب مماين 186 /2المسكككككككككككككككالة 
 .4 /2احملمر 

فقالمجا: ال ي تق إال حبكم حاكم. يرظم: شكككككككككككككمح زروق  . ورالف املالكية يف قمجلٍ 346 /4( ا ظم: املههم 2)
 .300 /2، جمجاهم ا كبيل 186 /2 به المسالة 

 ( سبق  مجيه يف املربب الساوق. 3)

 ( سبق  مجيه يف املربب الساوق.4)

 .153 /2( أشار إىل ه ا ا مام املازري يف امل بم 5)
= 
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وحكمهم، وهككك ا حطكككلا ح هكككاع، وأل كككه تمن  الكككدليكككل ملكككا ليس وكككدليكككل؛ فكككإن حكم احلكككاكم ليس 
ودليل، ول ال ي يسككككككككككترد إليه حكمه همج الدليل، فإن اقتضككككككككككه بليب ه وجمجب ال تق ورهس املبك 

، فقد حصككككككككككل املربمجب، وإن اقتضككككككككككه بليب ه إيقاف ال تق  ب ه احلكم فإما إىل حكمه وهمج ِبْورا
 .(1)((وإما إىل حكم نريه ويتِسْبِسل

حسكككه، نري أّن ما أ كمه يف  رم كالمه ليس  -رمحه هللا–وه ا التقميم مه ا مام القمطيب 
أّن مقصكككككككمجب مه يربق ه ه البهظة )حكم احلاكم  -وهللا أ بم-، وذلك -فيما يظهم  -مبركم 

لترهي (، مقصككككككككككككككمجبه أّن حكم احلاكم الزما  به احملكمجم  بيه وإن كان يمف  اخلالف، ويبزم مره ا
يمى رالف ما حكم وه  بيه، ولمج ارتبف ال بما  يف مس،لة، وحكم احلاكم أبحد األقمجال ت نّي 
اتّبا ه، وي جتز تالهته، وإال ملا كاب ميضككي حلاكم حكما، وال يكاب يره  له قضككا ، م  أّن احلاكم 

  هبمجاه، وإمنا مبقتضه الدليل الشم ي. وهللا أ بم.ال حيكم وشهمجته وال
 

 املطلب الثالث: من لطم عبده نُد َب إىل عتقه

مه القمجا د الشككككككككككككم ية ال امة يف امل امالا م  اخلبيقة كافة، امل امبة حليت هي أحسككككككككككككه، 
 سمجا  مه األ به لألبىن، أم مه األبىن لأل به. 

مه، فال شّك أن ه ا تالف لإلحسان، وقد فإذا كان  بد حتت إ سان وت ّدى  بيه فبر
لمُ ذ     )): (2)ورب األمم فيمه لرم  بككده أن ي تقككه، وذلككك فيمككا رواه زاذان َها ِبُغ مامإ  أنَّ  ْبَي ُهَ َة َد

َََْيًئا ِرَي    مَةأمى ِبظمْهِةِه أثًة ذ  قال ل : أْوَجْعُتك؟  ال: لما.  ال:  أمْنَت َهِتيٌق!  ال: ثمَّ أمَخَذ شَ

سول  هلل     ْلأمْرِض َسِ ْعُت ر َضَةَب      قال: َرا ِل  ِ يِ  ِرَي  ْلأمْجِة َرا َيِزُن َ ذ ! إن    يقول: َرْي 

 .  (3)رواه مسبم ((ُغ ماًرا لمُ  ٍدًّ  لمْم َيْأِتِ  أْو لمعمَ ُ   هنَّ كفَّاَرَتُ  أْن ُيْعِتقمُ 

                                 
 .346 /4( املههم 1)

ردي، البزاز، أومج  بد هللا، صدوق يمسل، وفيه شي ية. مه الثا ية. ماا سرة ا رتني ومثا ني ومائة. ا ظم: همج أومج مم الك( 2)
 .213تقميب الته يب ص

 .129 /11(، 4275( صحيخ مسبم، األميان، حب صحبة املماليك وكهارب مه لرم  بده، )3)
= 
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 ردب واالستحباب.وارتبف يف حممل ه ا األمم، هل حيمل  به احلتم وا جياب، أو ال
، وصككككككككككككككّححككه (1)والكك ي  بيككه جككّل األئمككة، وكككافككة املكك اهككب األرو ككة همج الرككدب ال احلتم

 .-رمحهم هللا– (2)القمطيب
 واستدلمجا يف ذلك أببلة مرها: 

لمعمْ ُت روًلى لمَنا  َهَةْبُتذ ثم جئُت  بل  لظهةذ ))قال:  (3)ما رواه م اوية وه سمجيد -1

ََ َّْيُت خ َف أب ذ  دهاه ود هان ذ ثم  ال:  ْرَتِثْل رن   عفا. ثم  ال: كنا بين  ص

ليس لنا إال خادٌم و ٍدٌةذ  م معمَ ها أٍُدناذ  ب          ُرقمة ن ه ى ههد رسََََول  هلل  

ََك  لنيب   ََال:       يل ََا.   ََادم غري  ََالو : ليس لم خ ََا   ََال: أمْهِتقو  ذ  ق

 .(4)مسبمرواه  ((  يستْبِدرو اذ  هي   ْسَتْغَنْو  هنها  ْ ُيَب ُّو  سبي ها

                                 
هاع، و قبه  ره الشمجكاين وأقمّه! وأحسه (  قل القاضي  ياض ا هاع  بيه فيما  بم، وجزم الرمجوي ح 1)

ظاهم ه ا احلديت واألحابيت امل كمجرب و ده: أّن مه لرم  بده ))القمطيب حني قال يف حديت الباب: 
وال أعلم من قال  لك غري أن أصول أهل الظاهر أو ت ّدى يف ضموه وجب  بيه  تقه ألجل ذلك، 

. واخلالف فيه  ه الظاهمية كما  يت ((بده مثبة ظاهمب، وإمنا ارتبف ال بما  فيمه مّثل و تقتضي  لك
، شكككككككمح الرمجوي 347 /4، املههم 428 /5تقميمه يف ممجضككككككك ه إن شكككككككا  هللا ت اىل. ا ظم: إكمال امل بم 

، 1191 /3وما و دها. ويرظم:  قد اجلمجاهم الثميرة  6/564،  يل األوطار 129 /11 به مسككككككككككبم 
. وي 764 /6، م مج ة أو  الرهه 7 /4، مرتهه ا راباا 105 /8، الهموع 238 /2الهمجاكه الدواين 

 أقف  به  ّا لبحرهية وال الشاف ية نري حكاية الرمجوي ا هاع. وهللا أ بم.

فقالمجا ومججمجب ال تق  به مه  -رمحهم هللا–. ورالف يف املسككككككككككككك،لة أهل الظاهم 348 /4( ا ظم: املههم 2)
. والغميب أ ه  سكككككككككب 109 /10ره وأح ه! ا ظم: احملبه لرم  بده، بون مه مّثل وه أو قر   ضكككككككككمجا م

ه ا القمجل إىل أيب حريهة والشكككاف ي وأيب سكككبيمان وهمج باوب الظاهمي ول به يقصكككد مسككك،لة املثبة وأ ه ال 
 ي تق هبا ال بد؛ إذ همج ه  املس،لتني.

وقيل: له صحبة. ا ظم: أسد الغاوة همج م اوية وه سمجيد وه مقمّ ن املزين، أومج سمجيد الكمجيف. مشهمجر يف التاو ني، ( 3)
 .6/123، ا صاوة 4/432

 .130 /11(، 4277( صحيخ مسبم، األميان، حب صحبة املماليك وكهارب مه لرم  بده، )4)
= 
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ملا أذن لب  مقمن يف اسككككككككتشدام اخلابم، بّل  به أن  : أن الريب وجه االسههههههتدالل منه
ال تق نري الزم، وإمنا  دب واسكككككتحباب، إذ لمج كان واجبا ملا جاز هلم اسكككككتشدامها؛ ألن احلّم ال 

 .(1)يستشدم وغري رضاه وإذ ه
 به التغبي   به مه لرم وحممككل احلككديككت .. رككد ال بمككا  )): -رمحككه هللا–قككال القمطيب 

و ده، أو ت ّدى يف ضكككموه؛ ليرزجم السكككابب  ه ذلك. فمه وق  مره ذلك أمث، وأ م ِم أبن يمف  يده 
  ه مبكه  قمجوة، كما رف  يده  بيه ظبما.

لب  مقّمن حني أممهم  وحممبه  ردهم  به الردب، وهمج الصكككككككككككككحيخ؛ ودليل قمجل الريب 
بم نريها، فقال: اسككككككككككككككتشدممجها، فإذا اسككككككككككككككتغريتم  رها فشّبمجا و تق املبرمجمة فقالمجا: ليس لرا را

سبيبها، فبمج وجب ال تق ورهس البرم حلمم االستشدام؛ ألهنا كا ت تكمجن حمّب، واستشدام احلمّ  
 .(2)((وغري رضاه حماما 

، فاألحابيت وسككككككككياقها وألهاظها كّل -رمحهم هللا–وال شككككككككّك أّن الظاهم م  أهل الظاهم 
 مّجي م هبهم. واألصكككل يف الكهاراا يف الشكككمع لزومها، وقد أطبق الريب ذلك يسكككا دهم، ويق

أذن هلم   به ال تق أ ه كهارب البرم، وما ذكموه مه الصككككارف ي يّتضككككخ   صككككارفًا، فإّن الريب 
يف استشدامها إىل حني اليسار ووجمجب نريها، م  أّن الظاهمية ال يقمجلمجن أب ه ي تق ورهس البرم، 

، فبيس يف اال ت ار ما يبزممجن وه، واقتها  الرصككككككككككككككمجص أوىل وأحمى. (3) به الهمجروال أّن ال تق 
 وهللا ت اىل املمجىل.

: وهكك ا مه كمككال هكك ه الشككككككككككككككمي ككة، ومتككام  ككدالتهككا، ومما ككاهتككا حلقمجق مه حتككت يككد تعليق
ا  سكككان، ومه هم يف ر ايته، ومثل ه ه األحابيت أحجار يك ْبقم هبا الغمب واملسكككتغمومجن، ال يه 

ممجن ه ا الديه و دم مما اته حلقمجق الغري، وه ه أك ووة ال تصككككككككككككككدر إال مه جاهل ال ميّيز يته
ًقا  به ه ا الديه وأهبه، فبج، إىل التهم اليت ال  ا مه حطل، أو مكاوٍم امتأل صكككككككككككككككدره حرِك حقا

 أساس هلا، فإه هلل وإه إليه راج مجن.

                                 
 .428 /5( ا ظم: إكمال امل بم 1)

 .348 /4( املههم 2)

 .109 /10( يرظم: احملبه 3)
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 املطلب الرابع: االنتساب إىل غري املوايل إب هنم
يف أن اال تساب إىل نري املمجا  وغري إذهنم نري جائز  -رمحهم هللا–رالف وني ال بما  ال 

 وال سائ ، وارتبهمجا فيما لمج كان ذلك إبذهنم هل جيمجز؟
ذهب اجلمهمجر مه أهل ال بم إىل أ ه ال جيمجز لب بد اال تسككككاب إىل نري ممجاليه وإن أذ مجا له 

 .-رمحهم هللا–(2)وارتيار القمطيب (1)و لك، وهمج م هب اجلمهمجر
: و شككككب اخلالف يف املسكككك،لة وسككككبب االرتالف يف املههمجم إذا رمج تمج منشهههأ اخلال 

 الغالب هل ي تّد وه أو ال؟ 
َرْي َتولَّى  مْوًرا بَغْيِة إْيِن َرَو ِليِ   مَع مْي  ))قال:  أّن رسككككككككمجل هللا  فقد روى أومج هميمب 

 .(3)رواه مسبم ((َبُل ِرْنُ  َهْدٌل وال َصْةٌ،لمْعَنُن  هلِل و مل ماِئكمِنذ لما ُيْق
فمه ا تككّد مبههمجم هكك ا احلككديككت، قككال: إّن ممجاالب نري املمجا  جككائزب إبذن املمجا ، ومه ي 

 ي جيمجّ ز ذلك مربقا. -وهمج م هب اجلمهمجر–ي تربه 
ِن ِ  )))وقمجلككككه:  )): -رمحككككه هللا–قككككال القمطيب  ِبَغْيِة  )).ويف احلككككديككككت اشرم: ((ِبَغْيِة إْي

: ي   وغري إذن السكابب، وبليل رراوه يدّل  به أّن السكّيد إذا أذن له يف ذلك جاز، (4)((إْيِنِهْم
، و اجلمهمجر  به مر  ذلك وإن أذن له السكككككككّيد؛ وليس بصهههههحي كما ذهب إليه و ض الراس، 

راه. وإن كان ألّن السكككككككككككّيد إن أذن يف ذلك و مجٍض: فهمج املباي ة لبمجال  املرهي  رها، أو ما يف م 
وغري  مجٍض: فهمج هبككة المجال  ومككا يف م رككاهككا، وال جيمجز واحككد مرهمككا. وإمنككا جمى ذكم ا ذن يف 
ه يه احلديثني: ألّن أكثم ما يق  مه ذلك إمنا يكمجن وغري إذن السككككككككابب، فال بليل رراب ملثل 

                                 
إىل اجلمهمجر، وي يتيسم   اشن المجقمجف  به املس،لة ( هك ا  سب القمطيب ومه و ده الرمجوي ه ا القمجل 1)

. وأشككككار 10/389، شككككمح الرمجوي  به صككككحيخ مسككككبم 4/341يف كتب الهقه وهللا املسككككت ان. املههم 
 .119 /5القاضي  ياض إىل القمجل املشالف فق . يرظم: إكمال امل بم 

 .4/341( ا ظم: املههم 2)

 .10/389(، 3770 ممجاليه، )( يف ال تق، حب حتممي تمج  ال تيق نري3)

 (.3772يف املمجض  الساوق مه مسبم ومقم: ) ( همج له   رم حلديت أيب هميمب 4)
= 
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ما يدّل  به  ه ا البه . وقد ويّكّرا يف أصككككككككككككككمجل الهقه: أّن ما يدّل  به جهة الررق ممّجخا  به
 .(1)((جهة املههمجم

ل، فيه االحتجاج لبقمجل املشتار  -رمحه هللا–وه ا ال مض مه ا مام القمطيب   مضا مهصكككّ
  رده، م  المّب الستدالل املشالف، وقد تضمه ذلك ما يبي:

أوال: أّن الت بُِّق حلرّا امل كمجر نري صككككككككككككككحيخ؛ ألن الرا إذا رمج تمج الغالب ي ي تّد 
 ومه األمثبة  به وروب الرا  به الغالب م  أن املههمجم نري م ترب قمجله ت اىل:      مبههمجمه،

               ( :23سككمجرب الرسككا  اشية) :وقال ت اىل ،           

      ( :151سمجرب األ  ام اشية) :وقمجله ت اىل ،                      سمجرب

 .(2). ونري ذلك مه اشايا اليت قّيد فيها الغالب، وليس هلا مههمجم ي مل وه(33الرمجر اشية: )
 ًث يا: أّن اال تسكككككاب لغري املمجا  إن كان إبذن املمجا  لزم مره أحد حمظمجريه: وي  المجال ، أو

 هبته.
ولمج أّن رجال أذن ملمجاله أن ي مجا   ))حيت قال:  -رمحه هللا–وسكككككبقه إىل ه ا ا مام مالك 

َنَهى رسََول  هلل ))، و(3)(( ْلَولماُء ِلَ ْي أمْهَتَق ))قال:  مه شكككككا : ما جاز ذلك؛ ألن رسكككككمجل هللا 

  ِط ذلك له، وأن  ذن له أن يمجا  ، فإذا جاز لسكككككّيده أن يشكككككم (4)((َهْي َبْيِم  ْلَولماِء َوَهْي ِ َبِت

                                 
 وما و دها. 340 /4( املههم 1)

 .389 /10( ا ظم: شمح الرمجوي  به صحيخ مسبم 2)

، حب متهق  بيه، رواه البشاري يف البيمجع -رضكككككي هللا  رهما–( جز  مه حديت  ائشكككككة يف قصكككككة وميمب 3)
، ومسككبم يف ال تق، حب إمنا المجال  مله أ تق، 475 /4(، 2169إذا اشككمط شككموطا يف البي  ال حتّل، )

، كالمها مه طميق مالك وهمج يف ممجطئه، يف ال تق والمجال ، حب مصكككككككككككككري المجال  379 /10(، 3755)
 . 295 /2(، 1543مله أ تق، )

البشككاري يف ال تق، حب وي  المجال  وهبتككه،  أرمجككه -رضككككككككككككككي هللا  رهمككا–( همج  ّا حككديككت اوه  مم 4)
(، وهمج يف املمجط، 3767، ومسكككككككككككبم يف ال تق، حب الرهي  ه وي  المجال  وهبته، )206 /5(، 2535)

 .296 /2(، 1546يف ال تق والمجال ، حب مصري المجال  مله أ تق، )
= 
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. وه ا إن كان وغري  مجض، وإال فهمج البي  املرهي  ره  كما وّيره القمطيب (1)((مه شكككا  فتبك اهلبة
 . وهللا ت اىل أ بم.-رمحه هللا–

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                 
 .297 /2( املمجط، يف ال تق والمجال ، حب مصري المجال  مله أ تق 1)
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  املبحث الثاين: ما يتصل ابلعتق.
 مطالب:  مثانيةوحتته 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : جواز مكاتبة من ال صنعة لهاملطلب األول
 .(1):  تقا  به ماٍل منجٍَّل مه ال بد، ممجقمجفا  به أبائهالكتابة

                                 
 .677 /2اوه  مفة م  شمح المصاع  ( حدوب1)
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يف كماهة كتاوة األمة اليت ال صر ة هلا؛ ألّن ذلك قد  -رمحهم هللا-ال رالف وني ال بما  
 يكمجن سببا يف ت ميضها لبهاحشة، كما سي،يت تقميمه يف ه ه املس،لة.

 ر ة له وهمج قابرا  به االكتساب، فهل تكمه كتاوته أو ال؟أما ال بد ال ي ال ص
ذهب هاهري أهل ال بم إىل أن كتاوة ال بد ال ي ال صككككككككككككككر ة له جائزا وال كماهة، و بيه 

– (5)، وارتاره القمطيب(4)، وهمج رواية  رد احلراوبة(3)، والشككككككككككاف ية(2)، واملالكية(1)م هب احلرهية
 .-رمحهم هللا

  به ذلك:وكان مه احلجة هلم 
 :قمجله ت اىل -1                                     

 .(033)الرمجر 

وجه االسككتدالل مه اشية الكممية: أّن هللا ت اىل أراب حخلري يف اشية الكممية الّديه واألما ة، 
 . ويمجّضخ ذلك بليل السرة. (6)الكسبوالقدرب  به 

قالت: بربْت  بّي وميمب، فقالْت: إّن  -رضككككككي هللا  رها–مه السككككككرة، ما روته  ائشككككككة  -2
أهبي كاتبمجين  به تسكككك  أواق يف تسكككك  سككككرني، كّل سككككرة أوقّية، أ يري . احلديت متهق 

 .(7) بيه

                                 
. نري أّن الزيب ي ذكم االرتالف يف 6/170، تبيني احلقائق 3/322ا ظم: أحكام القم ن لبجصكككككاص  (1)

 تهسري اخلري وي يمّجخ إال أ ه قّدم القمجل أبن اخلري همج الصالح والقدرب  به االكتساب. وهللا أ بم

 . 3/258، أسهل املدارن 3/1466امل مج ة (2)

 . 8/411، البيان لب مماين 2/162ا ظم: أحكام القم ن لبشاف ي ( 3)

 .14/443، املغ  7/189ا ظم: ا فصاح ( 4)

 .4/329ا ظم: املههم ( 5)

 .12/224، اجلام  ألحكام القم ن 4/329ا ظم: املههم ( 6)

، ومسكككككبم يف 5/234(، 2563أرمجه البشاري يف املكاتب، حب اسكككككت ا ة املكاتب وسكككككناله الراس، )( 7)
 .10/383(، 3758) حب إمنا والمجال  مله أ تق،ال تق، 

= 
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ال مال له وال صككر ة؛ جمجاز كتاوة مه ))يف مسككائل ه ا احلديت:  -رمحه هللا–قال القمطيب 
فإّن وميمب كا ْت ك لك، وإليه ذهب مالك، والشككككاف ي، والثمجري، نري أّن مالًكا يف املشككككهمجر  ره 
كمه كتاوة األ ثه اليت ال صْر ِة هلا، وكمهها أيضا األوزا ي، وأمحد وإسحاق، ور وِي مثب ه   ه اوه 

  :  مم. وهكك ا كبكّكه يككدّل  به أّن )اخلري( يف قمجلككه ت ككاىل:               ي يك ِمْب  (033)الرمجر
وه املال، ول الّديه واألما ة، والقمّجب  به الكسككب. وقد ذهب قمجما إىل أ ه املال، فمر مجا ما أجازه 

 .(1) ((املتقّدممجن، واحلديت حّجةا  بيهم
ة هلا مكموهة كما سبق يف وه ا االستدالل حمّل  ظم، وهللا أ بم؛ فإّن مكاتبة األمة اليت ال صر 

تهّره ل لك، ف كم االستثرا  امل كمجر، وال بم  رد هللا  -رمحه هللا–أول املس،لة، ول ّل القمطيب 
 ت اىل.

 املطلب الثاين: بيع املكاتب بعد الكتابة
 فإذا كاتب ال بد سّيده  به جنمجم م بمجمة، فهل لسّيده و د  قد الكتاوة وي ه  به نريه؟ 

 يف ذلك  به أقمجال أشهمها  ال ة أقمجال: ارتبف الهقها 
، وارتيار (2): جيمجز وي  املكاتب لبم تق، وال جيمجز لغريه، وهمج قمجل األوزا يالقول األول

 .-رمحهم هللا–(3)القمطيب
 (6)، والشكككككاف ية(5)، واملالكية(4): ال جيمجز وي  املكاتب، وهمج م هب احلرهيةالقول الثاني

 .-رمحهم هللا–

                                 
 .4/329املههم ( 1)

. و سكككككب ه ا القمجل ك لك إىل أمحد وإسكككككحاق. وي أقف 412 /6(  سكككككبه إليه أومج مم يف االسكككككت كار 2)
  به قمجل أمحد يف كتب أصحاوه.

 .331 /4( ا ظم: املههم 3)

 /3،ودائ  الصككككككككككككككرائ  418 /2وما و دها، حتهة الهقها   427 /4( ا ظم: تتصككككككككككككككم ارتالف ال بما  4)
622 . 

 .398، القمجا ني الهقهية ص 1211 /3،  قد اجلمجاهم الثميرة 346 /3( ا ظم: املدو ة الكربى 5)

 .697 /4، مغ  احملتاج 534 /13، ال زيز 429( ا ظم: تتصم املزين ص 6)
= 
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جيمجز وي  املكاتب و د الكتاوة، وحي لُّ املشمي حمّل البائ  يف  قد الكتاوة، : القول الثالث
 رمحهم هللا. (1)ويكمجن والبه له، وهمج م هب احلراوبة

 : سبب الخالف
وكّل ه ا اخلالف سككككككككككككككببه ارتالف فهمجمهم يف حديت وميمب )): -رمحه هللا–قال القمطيب 

 .(2)((وقمجا د الشمي ة
 : األدلة

 :ول األولأدلة أصحاب الق
: أهنا أرابا أْن تشمي جاريًة تك ْ ت ق ها، -رضي هللا  رها–ما روته أم املنمرني  ائشة  -1

ال ))فقال:  فقال أهبها:  ِبي  ك ها  به أنَّ وال ها لرا، ف كمْا ذلك لمسككككككككككمجل هللا 

 .(3)متهق  بيه ((َيْ َنُعِك يلكذ  هنَّ ا  لوالُء ِلَ ْي أْهَتَق
 وي  وميمب إمنا كان  به مه يرّجز ال تق. : أنوجه االستدالل منه

، -رضكككي هللا  رها–هي املسكككاومة ورهسكككها  ائشكككة  -رضكككي هللا  رها–: أبّن وميمب ونوقش
 .(4)واملشربب حل جز ورببها أوقية، والماضية حلبي 

: أن الكك يه ح مجهككا هم املكككات بمجن هلككا؛ وككدليككل له  احلككديككت السكككككككككككككككاوق: وأجيب عن هذا
  وال ها لرا. وه ا واضخا. بي  ك ها  به أنّ 

وأما ب مجى  جزها ف،جيب  ره: أبّن ه ا الت،ويل و يدا، حيتاج إىل بليل يف ناية القمجب، 
 .(5)وليس يف اخلرب ما يدّل  بيه

 وجياب  ره أبّن يف الّمواية اشتية ما يرّا  به إورال ه ا الت،ويل.

                                 
 .470 /7 ، ا  صاف153 /8، الهموع 535 /14( ا ظم: املغ  1)

 .331 /4( املههم 2)

 ( سبق  مجيه يف املس،لة الساوقة.3)

 .429( تتصم املزين ص 4)

 .536 /14( ا ظم: املغ  5)
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رربْته: أّن وميمب أ -رضكككككككككككي هللا  رها–ما رواه اوه شكككككككككككهاب  ه  موب، أّن  ائشكككككككككككة  -2
جا ا  ائشككككككككة تسككككككككت يرها يف كتاوتها، وي تكه قضككككككككت مه كتاوتها شككككككككيئا، فقالت 
، ويكمجن والبن      ائشكككككككة: ارج ي إىل أهبك، فإْن أحّبمجا أْن أقضكككككككي  رك  كتاوتك 
، ف كمْا ذلك ألهبها ف،وِكمْجا، وقالمجا: إْن شكككككا ا أْن حتتسكككككب  بيك فْبتِكْه ْل،  ف بت 

، ف  ْبتاه  )): ، فقال هلا رسككككمجل هللا  كمْا ذلك لمسككككمجل هللا ويكمجن لرا والبن 

لماُء ِلَ ْي أْهَتقَ      َ ا  ْلَو َباُل أْ َو مإ   ))فقككال:  ، مث قككام رسككككككككككككككمجل هللا (( أمْهِتِق ذ  هنَّ َرا 

َََْةًطا لمْيَس ِ   ِكَتاِب  هلل    َََْتَةطم ش َََْت ِ   ِكَتاِب  هلل؟ َرِي  ش ََُةوًطا لمْيس َََْتِةُطوَن ش َيش

ٍَقُّ َوأْوثُق  م مْيَس  .(1)متهق  بيه ((لمُ ذ وإْن َشَةطم ِراَئنم َرةَّة ذ َشْةُط  هلل أ
ْت  به أّن جميئها إىل  ائشكككة  إمنا كان يف أول أممها،  -رضكككي هللا  رها–فه ه الّمواية  صكككّ

 وليس و د  جزها.
: أّن جمجاز وي  املكاتب لب تق همج األ سكككب لقمجا د الشكككمع؛ ألّن الكتاوة من املعقول -3

 قد  تق  به شكككككمٍط و مٍل أو ماٍل، وقد حيصكككككل ذلك أو ال حيصكككككل، ووي ه لب تق 
 .(2)إسقاطا ل لك الشمط، وترجيزا لب تق

                                 
، ومسككككككككبم يف 231 /5(، 2561( أرمجه البشاري يف املكاتب، حب ما جيمجز مه شككككككككموط املكاتب...)1)

 .380 /10(، 3756ال تق، حب إمنا المجال  مله أ تق، )

 .331 /4هم ( امله2)
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 : أدلة أصحاب القول الثاني
 ((هي َبْيِم  ْلَحصَََاِةذ وهْي َبْيِم  ْلَغَةِر َنَهى رسََول  هلل ))قال:   ه أيب هميمب  -1

 .(1)رواه مسبم
وي  املكاتب نمر، فيدرل يف املرهي  ره؛ وذلك أن املكاتب : أّن وجه االسهههههههههتدالل منه

 .(2)ممّبب وني األبا  وال جز
: أّن مككككككال الكتككككككاوككككككة نري الزم، فبم جيز أن ي قككككككد  بيككككككه وي  الزم؛ من املعقول -2

 .(3)لترافيهما
 :أدلة أصحاب القول الثالث

ك وه:  -رضككككي هللا  رها–حديت  ائشككككة  -1 أّن السككككاوق يف قصككككة وميمب، ووجه التمسككككّ
، وهي مكاتبة، وي يركم ذلك، فهي وي ْت و بم الريب  -رضككككككككككككككي هللا  رها–وميمب 

 .(4)ذلك أوني البيان أّن وي ه جائز
 .(5): أّن املكاتب  بدا، فيجمجز وي ه كالقهّ من املعقول -2

 : الترجيح
ال ي يظهم مه رالل املس،لة: همج ض ف قمجل اجلمهمجر فيها، وذلك أّن استدالهلم و اّم  
  ّا راّص استدالل ممفمجض، فالرّا اخلاّص يقضي  به الرّا ال اّم.مقاول 

ك أبسككككاس متني،  ووقي الرظم وني القمجل األول والقمجل الثالت، ف،ما القمجل األول، فمتمسككككّ
وهمج أّن القيكاس أن ال جيمجز وي  املككاتب؛ ملا ذكمه اجلمهمجر مه الّرّا وأوِدْوه مه امل قمجل، فهيه 

ديت المجارب جا  وصككككككككمجرب راصككككككككة، فتشّا مه احملظمجر ال ام، ويبقه ما نمرا واضككككككككخا، ويد أّن احل
  داها ال ت ْم ِج له.

                                 
 .395 /10(، 3787( صحيخ مسبم، البيمجع، حب ورالن وي  احلصاب، والبي  ال ي فيه نمر، )1)

 .281 /22( احلاوي 2)

 ( املصدر الساوق.3)

 .  قال  ه اوه املر ر.536 /14( املغ  4)

 .536 /14( ا ظم: املغ  5)
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وأما أصحاب القمجل الثالت ف ّمممجا صمجرب البي ، ووّس مجا القا دب، وك، ه التهاا إىل ترقيخ 
لب تق ال مدرل له يف الت، ري، وهمج  ردي مشكلا؛  -رضي هللا  رها–ال بة، فك،ّن شما   ائشة 

األظهم مه احلكديكت: جمجاز  ))حيكت قكال:  -رمحكه هللا–لبم ىن الك ي أوكداه ا مكام القمطيب  ظما 
أل ه األظهم مه احلديت، واأل سككككككككب  (ي   أحسككككككككه األقمجال)وي  املكاتب لب تق وهمج أحسككككككككرها 

لقمجا د الشككمع؛ ألّن الكتاوة  قد  تق  به شككمط  مل أو مال، وقد حيصككل ذلك أو ال حيصككل، 
 .(1)((ط ل لك الشمط، وترجيز لب تقووي ه لب تق إسقا

 وهللا ت اىل أ بم حلصمجاب. -رمحه هللا-ف،قمجى األقمجال يف  ظمي همج ما ارتاره القمطيب
 املطلب الثالث: تعجيز املكاتب نفسه وإبطال العقد

"اتهق املسكككككككككككبممجن  به أّن املكاتب إذا حّل  بيه جنما أو أكثم فبم يرالبه سكككككككككككّيده و لك، 
، وارتبهمجا فيما إذا كان ال بد قمجايا (2)أّن الكتاوة ال ترهسككككككككخ ما باما  به ذلكوتمكه  به حاله: 

 هل له ت جيز  هسه  به قمجلني: (3) به الس ي واألبا "
: أّن املكاتب ال يقبل ت جيزه لرهسككككككككككككككه إن كان له مال ظاهم، وهمج م هب القول األول

 .-رمحهم هللا– (5)، وارتيار القمطيب(4)املالكية
، (7)، والشككككككككككككككككاف يكككة(6): أّن املككككاتكككب يقبكككل ت جيزه، وهمج مككك هكككب احلرهيكككةانيالقول الث 

 .-رمحهم هللا– (8)واحلراوبة

                                 
 .331 /4( املههم 1)

 .150هاع ص (  قل ا هاع  بيه اوه املر ر يف ا 2)

 .331 /4( املههم 3)

. وذكم احلاف  309 /2، جمجاهم ا كبيل 398، القمجا ني الهقهية ص 335 /3( ا ظم: املدو ة الكربى 4)
: إن قال ال بد قد  جزا ي يصكككككككككككككّدق، وي يمج  رقيقا. وأ ه قمجل مالك! 525أومج  مم يف الكايف ص 

 أو ال؟ كما سبق. وهللا أ بم. وامل موف  ره همج التهميق وني أن يكمجن له مال ظاهم

 وما و دها. 331 /4( ا ظم: املههم 5)

 .634 /3، ودائ  الصرائ  435 /4( ا ظم: تتصم ارتالف ال بما  6)

 .698 /4وما و دها، مغ  احملتاج  256 /12، روضة الرالبني 513 /13( ا ظم: ال زيز 7)

 .12 /3 د ، تقميم القمجا8 /2، احملّمر 511 /14( ا ظم: املغ  8)
= 
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: ارتالفهم يف  قد الكتاوة، هل همج  قد الزم مه الرمفني أو جائز مه سببببب الخالف  
 ؟(1)أحدمها

 :األدلة
 : أدلة أصحاب القول األول

 قمجله ت اىل:  -1               سمجرب املائدب اشية األوىل. 

: أّن هللا ت اىل أمم حلمجفا  حل قمجب، والكتاوة  قد، فيجب      المجفا  وجه االستدالل منه
 .(2)هبا

  قمجله ت اىل:  -2            ( :34سمجرب ا سما  اشية). 
: أن هللا ت اىل أمم حلمجفا  حل هد، والكتاوة  هد وني الرمفني، فيبزم   المجفا  جة فيهواحل

 .(3)هبا
ُشُةوِطِهمْ  )): قال: قال رسككمجل هللا  ما رواه أومج هميمب  -3 ْسِ ُ وَن َه مى  أرمجه  (( ْلُ 

 .(4)أومج باوب
ك به جب     : أن  قد الكتاوة  تقا م ّلّرقا  به شككككككككككمط ميكه حتصككككككككككيبه، فيوجه التمسههههههه 

 .(5)المجفا  وه
: أّن الكتاوة  قد يتضكككّمه تسكككمية ال مجض، فإذا رضكككي وه ال بد والتزمه: من املعقول -4

 .(6)ي يكه له الّمجمجع  ره مه نري   ر كسائم ال قمجب

                                 
 كما سي،يت التربيه  به ه ا إن شا  هللا ت اىل.  -رمحهم هللا–( وه ا السبب ال يتراول م هب احلراوبة 1)

 .332 /4( ا ظم: املههم 2)

 .332 /4( ا ظم: املههم 3)

 ( سبق  مجيه يف مس،لة إجبار الماهه  به بف  المهه ليحمجزه املمهته.4)

 .332 /4( ا ظم: املههم 5)

 .1475 /3م: امل مج ة ( ا ظ6)
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 :أدلة أصحاب القول الثاني
أّن الكتاوة تتضككّمه إ تاقًا وصككهة، ومه  بَّق  تق  بده  به صككهة: ي ميبك إوراهلا،  -1

 .(1)وقمجع ال تق حلصهة، وال يبزم ال بد االتيان حلصهة وال جيرب  بيهاويبزم 
أّن الكتاوة حلّ  ال بد بون سكككككككككككككّيده، فكان ال قد الزما مله ألزم  هسكككككككككككككه حّ  نريه،  -2

وصكككككككككاحب احل  حخليار فيه، كمه ضكككككككككمه لغريه شكككككككككيئا، أو كهل له، أو رهه  رده 
 .(2)رهرا
 : الترجيح

 ه املسكك،لة، وأ ه راج  إىل ارتالفهم يف  قد الكتاوة هل قد سككبق ذكم مثار اخلالف يف ه
 همج الزم وني الرمفني أو ال؟

يف ه ه املسككككككككك،لة، ف كم يف كتاب البيمجع أّن  -رمحه هللا–وقد اضكككككككككرمب ا مام اوه قدامة 
، وذكم يف كتاب املكاتب: أّن الكتاوة (3)الكتاوة الزمةا مه طمف السككككككّيد، جائزبا مه طمف ال بد

 !(4)الرمفني، وم  ذلك أجاز لب بد ت جيز  هسه الزمة وني
وه ا االضككككككككرماب أوق   يف اضككككككككرماب، فترّببت الدليل  به لزوم ه ا ال قد و دمه مه 
طمف ال بكككد، فبم أظهم إال حمل ىن الككك ي أوكككِدْوه مه أّن الكتكككاوكككة حلّ  ال بكككد، فتكمجن جكككائزب يف 

 ا جّيد إىل ماهية ال قد.جهته، وه ا االستدالل مه حيت الرظم قمجيد، وهمج التها
فإذا  بت ه ا امل ىن: فإّن الكتاوة نري الزمة مه جهة ال بد، وله فسكككككككشها وت جيز  هسكككككككه 
مىت شككككككككا ، وينّكده م ىن  رم وهمج: أّن لزوم ال قد وني الرمفني، إمنا همج لتهابي ضككككككككمر الهسككككككككخ 

   أ بم.وا سقاط  به إحدى اجلهتني، والسيد ال يتضّمر وشي  وسبب الهسخ ههرا. وهللا

                                 
 .511 /14( املغ  1)

 .513 /13( املصدر الساوق، ويرظم: ال زيز 2)

 .49 /6( ا ظم: املغ  3)

 .511 /14( ا ظم: املغ  4)
= 
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حألبا ، فإذا ي يكه األبا  إبقماره حل جز  (1)[مضمرة]كتاوته   )): -رمحه هللا–قال أومج  مم 
ال جتب  رد  (2)[أهنا] به  هسه، ا هسشت كتاوته، وكان همج وماله لسّيده، واألصل يف الكتاوة: 
 .(3)((مه أوجبها إال حوتغا  ال بد هلا، وطببه إايها، وت جيزه  هسه  قضا ل لك

ك وه األولمجن: وناية ما فيه أّن الكتاوة  قد الزما مه الرمفني،  ووقي اجلمجاب  ما متسكككككككككككككككّ
وهمج حمّل الرزاع، وما تِكِبمْجه مه الكتاب ال زيز والسرة، ال يسّبم هلم تراوله لبحكم املترازع فيه، وأما 

لتهابي الضككككككككككمر  به لزومها  -كما أسككككككككككبْهت  –امل ىن امل كمجر، فجمجاوه املر ، ألن ال قمجب الالزمة 
أحد الرمفِكنْي، وال ضككككككككككككمر  به السككككككككككككيد يف الهسككككككككككككخ، فكان جائزا مه طمف ال بد. وهللا املمجفق 

 لبصمجاب، وإليه املمج  واملآب.
 (4)املطلب الرابع: املال املقبوض من املكاتب إ ا عجز

، إذا  بت  جز املكاتب  ه أبا  الرجمجم لسككككككككككككّيده أو  بت ت جيزه فإ ه ي مجب قّرا كما كان
فإن كان السكككككككككككككيد قبض مره و ض جنمجم الكتاوة، فإّن ه ا املال إما أْن يكمجن مه كسكككككككككككككب ال بد 
دقاا، ف،ما كسككب ال بد   هسككه، وإما أْن يكمجن مما أ ري مه نريه  به جهة فّك رقبته مه الصككّ
ورهسككككككككه، فال كالم يف أ ه حاللا لبسككككككككيد وأ ه ميبكه، وأما ما أ ري ال بد  به جهة فكان المقبة 

 لصدقاا فقد ارتبهمجا يف ذلك  به أقمجال أشهمها قمجالن:مه ا
: أّن ما قبضككككككككككه السككككككككككيد حاللا له إال ما أ ري ال بد  به جهة فكان رقبته القول األول

 .-رمحهم هللا– (7)، واستظهمه القمطيب(6)، والشاف ية(5) به وجه الصدقة، وهمج قمجل املالكية

                                 
 ( هك ا، ول ل صمجاوه: "مضممج ة"1)

 ( يف الرب ة  ردي: ألهنا. وال أرى لالم هرا م ىن!2)

 .414 /6( االست كار 3)

، أما ما قبضه السيد فحالل  -محه هللار –( صمّجر اوه قدامة 4) اخلالف فيما لمج  جز املكاتب ويف يده مالا
له وال جيب رّبه حبال. ول به يقصد  رد احلراوبة وإال فاخلالف يف املقبمجض ونريه، كما يف املصابر 

 وما و دها. 562 /14األرمى اشتية. ا ظم: املغ  

 .227 /2وما و دها، الهمجاكه الدواين  311 /2كبيل ، جمجاهم ا  340 /3( ا ظم: املدو ة الكربى 5)

 .145 /3، مغ  احملتاج 254 /12وما و دها، روضة الرالبني  510 /13( ا ظم: ال زيز 6)

 .332 /4( ا ظم: املههم 7)
= 
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، و بيه (1)وهمج مقتضه م هب احلرهية : أّن كّل ما قبضه السيد حالل له.القول الثاني
 .-رمحهم هللا– (2)م هب احلراوبة

 :األدلة
 :تعليل أصحاب القول األول

أن ال يه بف مجا الصدقة إىل املكاتب إمنا بف مجا مه أجل حتصيل  مجاب ال تق، فإذا ي  -1
 .(3)يتم ذلك جاز هلم اسمبابه، وإ هاقه يف وجه الرّب ال ي قصدوه

إليه ليصككككككككككمف يف ال تق، فإذا ي يصككككككككككمف فيه وجب رّبه، كالغازي أن املال إمنا بف   -2
 .(4)والغارم واوه السبيل

 : تعليل أصحاب القول الثاني
أ ه رّب مكاتبا يف المّق، ف،مسككككككككك ما  -رضككككككككي هللا  رهما–ما ما روي  ه اوه  مم  -1

 .(5)أر ه مره
ه كتاوته أن الصككككككدقة  به املكاتب جائزب وال رالف، وأ ه مباح ملمجاله أر  ذلك م -2

وإن كككان ممه حتمم  بيككه الصكككككككككككككككدقككة، فال جيمجز أن حيمم ذلككك  بيككه ل جز املكككاتككب، 
 .(6)كالهقري يتصّدق  بيه مث يستغ 

                                 
 /6، تبيني احلقائق 119 /2، تتصكككككككككم القدوري م  البباب 430 /4( ا ظم: تتصكككككككككم ارتالف ال بما  1)

. والك ي  ا  به املسككككككككككككككك،لكة و يرهكا همج الرحكاوي كمكا يف تتصككككككككككككككم 208 /9ار ،  تكائج األفكك209
اجلصككككككاص لكتاوه، وإطالق املصككككككابر األرمى امل كمجرب أبن املكاتب إذا  جز كان ما ويده لسككككككيده يدّل 

  به ه ا. وهللا أ بم.

 .386 /19، الشمح الكبري أليب الهمج اوه قدامة 562 /14( ا ظم: املغ  2)

 .287 /11ريب ( ا ظم: ال ر3)

 .562 /14( ا ظم: املغ  4)

 .341 /10( أرمجه البيهقي يف املكاتب، حب  جز املكاتب، 5)

 .562 /14، املغ  431 /4( ا ظم: تتصم ارتالف ال بما  6)
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 : الترجيح
همج رجحككككككان القمجل الثككككككاين، وذلككككككك ألّن الرظم يف  -وهللا ت ككككككاىل أ بم-الكككككك ي يظهم 

قري الزكاب مث اسكككتغىن فال حيمم االسكككتحقاق لبصكككدقة إمنا يكمجن يف احلال ال يف املآل، فإذا أر  اله
 بيه ما أر ه مه الصدقاا، وه ا القياس مه أقمجى األقيسة، إذ همج يف م ىن األصل، فإن سّبم 
املشالف لألصكككككككككككككككل املقيس  بيه، فبيس يربغي له أن يرازع يف الهمع، وذلك لقمجب ما ويرهما مه 

 الماو ، ول لتساويهما يف امل ىن. وهللا أ بم.
حاب القمجل األول مه أن  ية املتصككككككككّدق همج حتصككككككككيل  مجاب ال تق، فال وأما ما ذكمه أصكككككككك

ين ّ م، فإّن الصككككككككككككدقة وإْن وق ت يف نري حمّبها م  اجتهاب وحتّمي املتصككككككككككككّدق، فإّن أجمها ًثوت، 
 ه  مه حديت أيب هميمب  (1)و مجاوه ممجفمجر، وومهان ذلك ما رواه ا مام مسككككككبم يف صككككككحيحه

َضَعَها ِ   َيِد َز ِنَين ذ         ال َرُجٌل:لم))قال:  الريب  َصَد مِتِ   مَو َصَد من ذ  مَبَةَج ِب َصدَّ ميَّ  ل َّْي منم ِب أمَت

َصدَّ      ُصد َق  ل َّْي منم َه مى َز ِنَين ذ  ال:  ل َُّهمَّ لمكم  ْلَحْ ُد َه مى َز ِنَين ذ لمأمَت ْصَبُحو  َيَتَحدَّثوَن: ُت  ميَّ   مأم

 ِبَصَد مِتِ   مَوَضَعَها ِ   َيِد غمِن ٍّذ  مأمْصَبُحو  َيَتَحدَّثوَن: ُتُصد َق  ل َّْي منم َه مى       ل َّْي منم ِبَصَد من ذ  مَبَةجَ 

َها ِ   غمِن ٍّذ  ال:  ل َُّهمَّ لمكم  ْلَحْ ُد َه مى غمِن ٍّذ لمأمَتَصدَّ ميَّ  ل َّْي منم ِبَصَد من ذ  مَبَةَج ِبَصَد مِتِ   مَوَضعَ    

ْصبَ   ُحو  َيَتَحدَّثوَن: ُتُصد َق  ل َّْي منم َه مى َساِرقإذ  قال:  ل َُّهمَّ لمكم  ْلَحْ ُد َه مى َساِرقإ     َيِد َساِرقإذ  مأم

َيُن  م مَع َّ                رَّا  لزَّ ِن قمْد ُ ِب مْتذ أ ُتكم  م ََََد م رَّا صََ لمُ : أ يَل  ِبِ   مِق َين  َوَه مى غمِن ٍّ.  مُأِتَ   َها   َوَه مى َز ِن

اذ َولَعلَّ  ْلَغِن َّ َيْعَتِبُة  مُيْنِفُق ِر َّا أْهعماُه  هلل هزَّ وجلَّذ َولمَعلَّ  لسَّاِرَق َيْسَتِعفُّ  َتْسَتِعفُّ َهْي ِزَنا َ 

، فهي ه ا احلديت الترصيا  به قبمجل الصدقة، و بمجا أجمها، وإْن أرر،ا ((ِبَها َهْي َسِة مِتِ 
 ق، وهللا أ بم.حمّبها إْن كان و د اجتهاٍب مه امل ري، وحتمٍّ مه املتصدّ 

 املطلب اخلامس: عتق املؤمن أفضل من عتق الكافر األغلى منه
مه املتقّمر يف الشككككككككككمي ة: أّن ال تق مه أفضككككككككككل القمحا، وأجّل الرا اا، اليت يتقّمب هبا 

 ال بد املنمه إىل روه وممجاله، ويتزّلف هبا إىل هللا ليهمجز ومضاه. 

                                 
 . 111 /7(، 2359( يف الزكاب، حب  بمجا أجم املتصدق وإن وق ت الصدقة يف يد نري أهبها، )1)
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 ال يقتحمها إال الصككككككككككابقمجن يف إمياهنم، الثاوتمجن وقد ج ل هللا ت اىل ال تق مه ال قبة، اليت
  يف تصكككديق ممج مجب رهّبم، فقال  ز وجل يف حمكم ترزيبه، ومه أصكككدق مه هللا قيال:    

                     ( :13-11سمجرب الببد: اشية). 
يف ه ه اخلصكككككككككككبة احلميدب، واملرقبة ال ظيمة، يف ًثوت األربار، وصكككككككككككحيخ  وورب المنيب

قال: قال   ه أيب هميمب  (1)، ومه ذلك ما أرمجه الشككككككككككككككيشاناشًثر،  ه الريب املشتار 
 .((ري أهتق ر بن رؤرنن: أهتق  هلل بكّل إرب  رنها إْرًبا رن  ري  لنار)): رسمجل هللا 

والصككالح، وارتبها يف القيمة، فال شككّك أّن األنبه مرهما،  وإذا اسككتمجى ال بدان يف الّديه
واألكثم مثرا، يكمجن  تقه أفضكككككككككككككككل وأكثم  مجاح ممه همج أقّل وأبىن مره مثرا، وأما إذا كان أحدمها 
مسككككككككككبما واشرم كافما، وكان املسككككككككككبم أنبه مره مثرا، فال يربغي أن اتبف يف كمجن  تق املسككككككككككبم 

فكان ال بد الكافم أنبه مثرا، فهل  تقه أفضككككل مه  تق املنمه أفضككككل، وأما إذا ا  كس األمم: 
 :-رمحهم هللا–األقل مثرا؟ فيه قمجالن لب بما  

: أّن  تق املنمه أفضككككككككككككككككككل مه  تق الككككككافم األنبه مركككككه، وهمج مككككك هكككككب    القول األول
، وصككككككككككككككّححه   (5)، ووجه  رد احلراوبة(4)، وم هب الشكككككككككككككككاف ية(3)، وقمجل  رد املالكية(2)احلرهية
 .-رمحهم هللا– (6)القمطيب

                                 
، ومسككبم يف ال تق، حب فضككل 181 /5(، 2517ال تق، حب يف ال تق وفضككبه، ) ( أرمجه البشاري يف1)

 .390 /10(، 3774ال تق، )

 . وي يتيّسم   اشن المجقمجف  به ه ه املس،لة  رد نريه.79 /13( ا ظم:  مدب القاري 2)

 ره قميبا.  ( همج قمجل أصككككككككب  مه املالكية، وارتاره اوه رشككككككككد اجلد، والقاضككككككككي  ياض، والقمطيب كما  يت3)
. 6 /6، فتاوى الربز  82 /11، ال رريب 123 /5، إكمال امل بم 767 /2ا ظم: فتاوى اوه رشكككككككككد 

به! ووق   رد اوه ال ميب وتب ه أومج  بد هللا القمطيب رمحة هللا  بيهما أن أصككككككككككككككب  قال وتهضككككككككككككككيل األن
 . 62 /20، اجلام  ألحكام القم ن 302 /4يرظم: أحكام القم ن  فْبي حّمر!

ا  به أن مالكا 184 /5وما و دها، فتخ الباري  391 /10( ا ظم: شككككمح صككككحيخ مسككككبم لبرمجوي 4) . وقد  صككككّ
 همج القائل وتهضيل األنبه مربقا، ورّباه، ويههم مره تالهة نريه له. وهمج ما  ّا  بيه احلاف  اوه حجم.

 .392 /7، ا  صاف 97 /8( ذكمه اوه مهبخ احتماال وتب ه  به  قبه املمباوي. ا ظم: الهموع 5)

 .343 /4( ا ظم: املههم 6)
= 
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: أّن  تق األنبه أفضكككككككككككككككككككل مربقكككككا وإن ككككككان ككككككافما، وهمج قمجل  ركككككد    القول الثبباني
 .-رمحهم هللا– (2)، وظاهم م هب احلراوبة(1)املالكية

 : ت ارض ظمجاهم األحابيت المجاربب يف ه ا الباب.سبب الخالف
 : األدلة

 :أدلة أصحاب القول األول
َرْي أْهَتَق َر مَبًن ُرْؤِرَنًن: أْهَتَق  هلل )): : قال رسككككككككمجل هللا قال ما رواه أومج هميمب  -1

 .(3)متهق  بيه ((ِبُكل  إْرب  ِرْنَها إْرًبا ِرْنُ  ِرَي  لنَّاِر

 ّا  به إميان المقبة، ورّتب الهضككككككككككككل امل كمجر  به  : أن الريب وجه االسهههههههههتدالل منه
 .(4)ريها تقها، فه ا صميخ يف تهضيل المقبة املنمرة  به ن

ََِْ مإ  ))قال:   ه الريب   ه أيب أمامة ونريه مه أصكككككككككحاب الريب  -2 أيٌَّ ا  ْرِةئإ ُرس

ًََْو  ِرْنُ  ِرَي   ََْوإ ِرْنُ  ُهضَ ََِْ ً ا كاَن ِ كماكمُ  ِرَي  لنَّاِرذ ُيْجِزي كلُّ ُهضَ أْهَتَق  ْرَةًء  ُرسَ

ِ َ َتْيِي كاَنَتا ِ كماكمُ  ِرَي  لنَّاِرذ ُيْجِزي  لنَّاِرذ َوأميَُّ ا  ْرُةئإ ُرسََِْ مإ أْهَتَق  ْرَةأمَتْيِي ُرسََْ

ُكلُّ ُهضَََْوإ ِرْنُهَ ا ُهضًَََْو  ِرْنُ ذ وأيَُّ ا  ْرَةأمة  ُرسَََِْ َ ن  أْهَتقمِت  ْرَةأمًة ُرسَََِْ َ ًن كماَنْت 

 .(5)رواه المم ي ((ِ كماكمَها ِرَي  لنَّاِرذ ُيْجِزي ُكلُّ ُهْضوإ ِرْنَها ُهْضًو  ِرْنَها
 ّا  به فضل  تق المقبة املسبمة، وه ا يقتضي أّن  : أن الريب الستدالل منهووجه ا

 .(6) تق املسبم أفضل مه  تق الكافم

                                 
 .6 /6، فتاوى الربز  329 /8، املرتقه لبباجي 767 /2( ا ظم: فتاوى اوه رشد 1)

 .392 /7، ا  صاف 271 /6، املبدع 97 /8( ا ظم: الهموع 2)

 ( سبق  مجيه قميبا.3)

 .391 /10( ا ظم: شمح الرمجوي  به صحيخ مسبم 4)

. وقال أومج  يسكككككككه: 25 /7(، 1547، يف الر ور، حب ما جا  يف فضكككككككل مه أ تق، )( جام  المم ي5)
 ه ا حديت حسه صحيخ نميب مه ه ا المججه...احلديت صّخ يف طمقه.

 .6 /6( ا ظم: فتاوى الربز  6)
= 
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وهمج: أّن املسكككككككبم أكرب حممة مه الكافم، ويف  تقه مراف  بيرية ال تمججد يف  املعقول -3
، الكافم، كإقامة الشككككككككككككككهاباا، والقيام مبجاهدب الكهار، وامل مج ة  به إقامة الديه

 .(1)فكان أفضل مه  تق الكافم
 :أدلة أصحاب القول الثاني

قال: قبت: اي رسمجل هللا! أي األ مال أفضل؟ قال:   (2)ما رواه أومج ذرٍّ الغهاري -1
، قال: قبت: أي المقاب أفضكككككككككككككككل؟ قال: (( إلمَياُن باهللذ و ْلِجَهاُد ِ   سَََََِبيِ  ِ    ))
 .(3) بيهمتهق  ((أْنفمُسها هنَد أ  هاذ وأكثُة ا مثًنا))

صكككمّح أبّن األكثم مثرا أفضكككل مه األقّل، وه ا  ممجم يشكككمل  : أّن الريب واحلجة يف هذا
 .(4)املسبم والكافم
، وأما إذا (5): أبّن املقصككككككمجب مه احلديت  رد اسككككككتمجا  المقاب يف ا سككككككالم والكهمونوقش

 ارتبها فيه، ف تق املسبم أفضل؛ لألحابيت األرمى يف فضل  تق املنمه.
: أّن اال تبار يف األفضككككككككككككككبية حلثمه؛ أل ه همج ال ي امجه امل تق، وأما ملعقولمن ا -2

الديه فإمنا همج شكككككككي  اتّا حلمقبة، ف تق األنبه أفضكككككككل، كما قّدمرا األنبه  به 
 األصبخ بيرا.

                                 
 .343 /4( ا ظم: املههم 1)

وه جرابب وه سهيان وه  بيد وه المفيقة وه همج الصحايب الشهري، ال اي الرحميم، ال اود الزاهد الكبري، أومج ذر جردب ( 2)
مائتا حديت وأحد ومثا مجن حديثا.  حمام، الغهاري، احلجازي. مه الساوقني إىل ا سالم. روي له  ه رسمجل هللا 

. ا ظم: . كان قمّجاال ححلّق، زاهدا متقّبال مه الد يا ماا حلمو ب سرة ا رني و ال ني، وصبه  بيه اوه مس مجب 
 .7/105، ا صاوة 2/512تا  والبغاا هت يب األ

، ومسكككككككككبم يف ا ميان، حب 183 /5(، 2518( أرمجه البشاري يف ال تق، حب أي المقاب أفضكككككككككل، )3)
 . 261 /2(، 242ويان كمجن ا ميان حهلل ت اىل أفضل األ مال، )

 .768 /2( ا ظم: فتاوى اوه رشد 4)

 .62 /20، اجلام  ألحكام القم ن 303 /4ال ميب  ، أحكام القم ن الوه769 /2( املصدر الساوق 5)
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 :الترجيح
همج القمجل األول، وذلك لصككككككككككككككحة ما اسككككككككككككككتدلمجا وه،  -وال بم  رد هللا ت اىل-ال ي يظهم 

ألبلة المجاربب يف الباب. فحديت األ هس واألنبه حيمل  به حالة التسكككككككككككككككاوي يف وه ه وني ا
ا ل ممجمه، وهب ا جتتم  األبلة، ويمته   صككككككككً الديه، ويكمجن حديت فضككككككككل  تق المقبة املنمرة تصككككككككٍّ

 الت ارض املتمجهَّم ويرها، واجلم  أوىل مه المجيخ. وال بم  رد هللا ت اىل.
 ه يف البيع والعتق واهلبة والصدقةاملطلب السادس: يتبع العبد مال

 وفيه  ال  مسائل:
 املسألة األوىل: حكم مال العبد يف البيع

 إذا حع السيد  بده وكان لب بد مال، فهل املال يكمجن لبسيد أو يتب  ال بد؟
ذهككب ههمجر أهككل ال بم إىل أن ال بككد إذا و يِ  أن مككالككه لسككككككككككككككيككده، وهمج مكك هككب األئمككة 

 .-رمحهم هللا– (2)قمطيب، وارتيار ال(1)األرو ة
قال:  -رضكككككككي هللا  رهما– ه  بد هللا وه  مم  (3)و مدهتم يف ذلك ما رواه الشكككككككيشان 

َرِي  ْبَتاَع َنْبً ا َبْعَد أْن ُتَؤبََّة  مثَ َةُتَها ِل َِّذي َباَهَها إلَّا أْن َيشََْتِةطم  ))يقمجل:  ت ت رسكككككمجل هللا 

 .(( َ اُلُ  ِل َِّذي َباَهُ  إلَّا أْن َيْشَتِةطمُ   ْلُ ْبَتاُع  ْلُ ْبَتاُعذ َوَرِي  ْبَتاَع َهْبًد 
 املسألة الثانية: حكم مال العبد إ ا أعتق

إذا أ تق السككككككككككككككيد  بده، وكان  رد ال بد مال، فهل يتب  ال بد ماله فيكمجن له، أو يكمجن 
 لسيده، ارتبهمجا يف ذلك  به قمجلني:

                                 
 /6، املغ  176 /2، امل بم 177، التربيه لبشكككككككككريازي ص 186 /3( ا ظم: أحكام القم ن لبجصكككككككككاص 1)

 . ورالف فيه ا مام احلسه البصمي واوه شهاب الزهمي كما  قل ا مام املازري.257

 وما و دها. 399 /4( ا ظم: املههم 2)

 /5(، 2379شاري يف املسككككككككككككاقاب، حب المجل يكمجن له مممد أو شككككككككككككمبا يف حائ  أو خنل، )( أرمجه الب3)
 .432 /10(، 3882، ومسبم يف البيمجع، حب مه حع خنال و بيه مثم، )62

= 
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ل تق إال أن يشككككككككككككككمطككه سككككككككككككككيككده، وهمج مكك هككب    : أّن ال بككد يتب ككه مككالككه يف االقول األول
 .-رمحهم هللا– (3)، وارتيار القمطيب(2)، ورواية  رد احلراوبة(1)املالكية

، (5)، والشككككككككاف ية(4): أن املال لبسككككككككيد إذا أ تق ال بد، وهمج م هب احلرهيةالقول الثاني
 .-رمحهم هللا– (6)واحلراوبة

 : سبب الخالف
 ملس،لة مب د  به أمميه:ال ي يظهم أّن اخلالف يف ه ه ا

: ارتالفهم يف ال بد هل ميبك أو ال؟ فمه رأى أن ال بد ميبك قال: إن املال يتب ه يف األول
 ال تق؛ أل ه مبكه، ومه رأى أن ال بد ال ميبك قال: إن املال لبسيد؛ أل ه كان همج املالك له.

ّححه أر  وه، ومه : ارتالفهم يف تصكككككحيخ احلديت المجارب يف ه ا، فمه صكككككاألمر الثاين
 ال ي  ر  وه أو أّوله مبا يتمجافق م  قمجله. 

 :األدلة
 :أدلة أصحاب القول األول

َرْي أْهَتَق )): قال: قال رسكككككمجل هللا  -رضكككككي هللا  رهما–ما رواه  بد هللا وه  مم  -1

ي د             لَّا أن َيشَََََْتِةطم   لسَََََّ ْبِد ل  إ ْبًد  ولمُ  راٌل  َ اُل  ْلَع ب واوه أرمجككه أومج باو  ((َه
 .(7)ماجة

                                 
 .395، القمجا ني الهقهية ص 1704 /3وما و دها، وداية افتهد  302 /3( ا ظم: املدو ة الكربى 1)

 .39 /19، الشمح الكبري أليب الهمج اوه قدامة 397 /14( ا ظم: املغ  2)

 .400 /4( ا ظم: املههم 3)

، ربوس املسكككككككككككككككائل 186 /3، أحكام القم ن لبجصكككككككككككككككاص 5/226( ا ظم: تتصككككككككككككككم ارتالف ال بما  4)
. وي أقف هلم  به  اٍّ يف املس،لة و اهتا، ولكه أصل املس،لة همج هل ال بد ميبك 287لبزتشمي ص 
 ق.أو ال؟ وهللا املمجف

. وك ا  ا الشككككككككاف ية، إال 132 /2، مغ  احملتاج 576 /3، روضككككككككة الرالبني 177( ا ظم: التربيه ص 5)
 أن الشموي  أوم، إىل املس،لة  رد ذكمه ملس،لة متبيك ال بد. وهللا أ بم.

 .38 /19 ، الشمح الكبري أليب الهمج اوه قدامة397 /14وما و دها، املغ   1188 /3( مسائل  بد هللا ألويه 6)

، واوه مكككاجكككة يف 174 /4(، 3962( أرمجكككه أومج باوب يف ال تق، حب فيمه أ تق  بكككدا ولكككه مكككال، )7)
. واحلككديككت  قككل اوه قككدامككة يف املغ   ه 210 /3(، 2529ال تق، حب مه أ تق  بككدا ولككه مككال، )

= 
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 وه ا احلديت  اد يف الباب، وقر  لبرزاع، فال حميا  ره.
. أرمجه ا مام ((مضكككككت السكككككرة أن ال بد إذا  تق تب ه ماله)) ه اوه شكككككهاب قال:  -2

 .(1)مالك
: أّن املكاتب إذا كمجتب تب ه ماله وإن ي يشكككككككككمطه، وه ا بليل  به أن من املعقول -3

 .(2)ال بد يتب ه ماله
 : ب القول الثانيأدلة أصحا

! إين أ تقت ِك  تًقا هريًئا، إين (3)قال: اي  مري ما روي  ه  بد هللا وه مسككككك مجب  -1
َََم  رالم   اْلَ اُل ل ))يقمجل:  ت ت رسكككككككككككككمجل هللا   ((أيُّ ا َرُجلإ أْهَتَق غالًرا ومل ُيسَ

 .(4)ف،رربين ما مال ك؟. رواه اوه ماجة
 ملال لبسيد إذا ي اربه ال بد حملال.: أ ّه  اد يف ج ل اوجه االستدالل منه

 : وض ف احلديت، فال يبتهت إليه.ويناقش

                                 
 ره رواية أرمى  ا مام أمحد أ ه ضككككككككككككككّ هه و بيد هللا وه أيب ج هم، و قل األلباين  ه ا مام أمحد أن

وتمج يقه، وقال: وه ا همج األرجخ املمجافق لكالم األئمة اشرميه. ول لك صكككككككححه الشكككككككيخ األلباين  به 
شكككككككمط الشكككككككيشني مه طميق اوه وهب  ه البيت  ه  بيد هللا وه أيب ج هم  ه وكري وه األشكككككككج  ه 

، 400 /4، املههم 398 /14هف   ه اوه  مم. وصككككككككككححه القمطيب أيضككككككككككا وهللا أ بم. يرظم: املغ  
 .172 /6إروا  الغبيل 

 .290 /2(، 1531( املمجط،، يف ال تق والمجال ، حب القضا  يف مال ال بد إذا  تق، )1)

 ( ا ظم ه ا االستدالل مه ا مام مالك يف ممجطئه يف املمجض  الساوق مرمّجال.2)

. مه الثالثة. ك ا قال احلاف  يف ال (3)  .432تقميب صهمج  مري ممجىل اوه مس مجب جمهمجلا

. وه ا احلديت قال 210 /3(، 2530( سككككككككككككككره اوه ماجة، يف ال تق، حب مه أ تق  بدا وله مال، )4)
وما و دها.  171 /6البمجصككككككريي يف املصككككككباح حباشككككككية السككككككره: فيه مقال، وضكككككك هه األلباين يف ا روا  

وحكم  بيه الشككككيخ هصككككم . ((...فماله لسككككّيده )): لأل مم وبه : 398 /14و سككككبه اوه قدامة يف املغ  
 الديه األلباين يف املمجض  الساوق يف ا روا  حلض ف.

= 
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: أّن ال بد وماله كاه هي ا لبسككككككككككككككيد، ف،زال مبكه  ه أحدمها، فبقي من املعقول -2
 .(1)مبكه يف اشرم كما يف البي 

 :الترجيح
أوربوه،  همج القمجل األول، وذلك لصككككككككككككككحة احلديت ال ي -وهللا ت اىل أ بم–ال ي يمّجخ 

 م  ض ف حديت القمجل الثاين، وو د صحة احلديت ال حاجة إىل المأي، وهللا أ بم.
 املسألة الثالثة: انتقال امللك ابلصدقة واهلبة:

وه ه املس،لة مه الهموع امل هبية؛ إذ هي مبرية  به مبك ال بد لبمال يف ال تق، وقد  هاه 
 .-رمحهم هللا–اجلمهمجر مه أهل ال بم 

ارتبهمجا يف ا تقال املبك  ه ال بد حلصدقة واهلبة  -رمحهم هللا– ه ا: فإّن املالكية إذا   ب مِ 
 .(2)هل يتب  ال بد ماله فيهما  به قمجلني يف امل هب

 .(3)-رمحه هللا–: أن املال فيهما لبسيد، وهمج ارتيار القمطيب القول األول
 : أّن املال فيهما لب بد.القول الثاني

: تمّبب الصككككككككككدقة واهلبة وني البي  وال تق؛ إذ فيهما شككككككككككبه مه كّل اومنشبببل الخالف في هذ
واحد مرهما، وذلك أن الصككدقة واهلبة رموج  ه مه مبك إىل مبك ف،شككبهتا البي ، ورموج  ه 

 .(4)مبك وغري  مجض ف،شبهتا ال تق
 ؛-رمحه هللا-همج ما ارتاره ا مام أومج ال باس القمطيب -وال بم  رد هللا- ردي  واالختيار

إذ إّن األصككككل أن ال بد وماله مبكا لسككككيده، فإذا رمجْت مسكككك،لة ال تق حلسككككرة الصككككحيحة، فال 
جمال  حلاق نريه وه؛ تغبيًبا لألصككككل املشككككار إليه، وألّن التصككككّدق حل بد أو هبته أشككككبه حلبي  مه 

رتقل إىل ال تق؛ فإّن ال بد إذا أ تق اسككككككككتقّل حملبك، خبالف ما إذا تصككككككككدّ ق وه أو أهدي، فإ ه ي
 مبك  رم، فب،ي بليٍل يتب ه ماله؟! 

                                 
 .398 /14( املغ  1)

 وما و دها. 814 /2، شمح اليمجاقيت الثميرة 176 /2، امل بم 1070 /2( ا ظم: امل مج ة 2)

 .64 /5، فتخ الباري 400 /4( ا ظم: املههم 3)

 وما و دها. 814 /2شمح اليمجاقيت الثميرة  400 /4هم ، امله176 /2، امل بم 1070 /2( امل مج ة 4)
= 
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واألرجخ: إحلاقها حلبي  وقر ها  ه ال تق؛ الرتصاص  )): -رمحه هللا–ول ا قال القمطيب 
 .(1)((ال تق مب ىًن ال يمججد يف نريه  به ما قد أوضحه أصحاورا يف كتبهم

 املطلب السابع: بيع املدب ر وهبته
 .(2)يف  بت مالكه و د ممجته و تق الزم التدوري: همج  قد يمججب  تق ممبمجن

والتدوري مه القمحا اليت يردب ف بها؛ أل ه  مجع مه أ مجاع ال تق، املمنَّب فيه شككككككككمً ا، فإذا 
 بوّم إ سان  بده، فهل جيمجز له و د تدوريه له أن يبي  ه ا ال بد أو يهبه شرم؟

 يف ذلك  به قمجلني: -رمحهم هللا–ارتبف ال بما  
، و صككككككككككككككمه (4)، واملالكية(3)ال يباع املدوّم وال يمجهب، وهمج م هب احلرهية :القول األول

 .-رمحهم هللا– (5)القمطيب
 .-رمحهم هللا–(7)، واحلراوبة(6): يباع املدوّم ويمجهب، وهمج م هب الشاف يةالقول الثاني

 .(8): ت ارض ظمجاهم األبلةسبب الخالف
وك،ّن سككككككككككبب االرتالف ههرا  )) سككككككككككببا  رم فقال: -رمحه هللا–وذكم ا مام اوه رشككككككككككد 

 .(9)((م ارضة القياس لبرا، أو ال ممجم لبشصمجص
 :األدلة

                                 
 .400 /4( املههم 1)

 .673 /2( حدوب اوه  مفة م  شمح المصاع 2)

 .399 /3، تبيني احلقائق 576 /3، ودائ  الصرائ  111 /2( ا ظم: تتصم القدوري م  البباب 3)

 .287 /4ح الصغري ، الشم 10 /2وما و دها، التهمي   394 /3( ا ظم: املدو ة الكربى 4)

 وما و دها. 358 /4، و50 /3( ا ظم: املههم 5)

 .678 /4، مغ  احملتاج 210، التربيه ص 116 /22( ا ظم: احلاوي الكبري 6)

، الهموع 7 /2، احملّمر 391 /1وما و دها، مسككائل صككاحل ألويه  4441 /8( ا ظم: مسككائل اوه مرصككمجر 7)
8/ 136. 

 .358 /4( املههم 8)

 .2153 /4افتهد  ( وداية9)
= 
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 :أدلة أصحاب القول األول
 قمجله ت اىل: قمجله ت اىل:  -1                :(1سمجرب املائدب: )اشية. 

لمجفا  حل قمجب، وظاهم األمم المججمجب، والتدوري : أّن هللا ت اىل أمم حوجه االسهههههههتدالل منه
 .(1) قد فيجب المجفا  وه

 ْلُ دبَُّة لما   ))قال:  أن الريب  -رضككككككككككككككي هللا  رهما–ما روي  ه  بد هللا وه  مم  -2

ٍُةٌّ ِرَي  لث ث  . (2)أرمجه الدار قر  والبيهقي ((ُيَباُع َولما ُيوَ ُبذ َوُ َو 
  به الرهي  ه وي  املدوّم و ه هبته.: أّن ه ا  ّا وجه االستدالل منه

 : أبن ه ا احلديت ض يف، فال حيّل االحتجاج وه، وهللا املست ان.ويناقش
ف،ما اجلمجاب  ما رووه  ه هنيه  ه وي  املدوّم فهمج:  )): -رمحه هللا–قال ا مام املاوربي 
 .(3)((أ ه مه املراكري اليت ال ت مف

األمم افتم   بيه  رده يف  )): -رمحه هللا– : قال ا مام مالكإمجاع أهل املدينة -3
 .(4)((املدوَّم: أن صاحبه ال يبي ه، وال حي ِمجّ ل ه  ه ممجض ه ال ي وض ه فيه

 وه ا االستدالل حمّل  ظم مه ممجض ني:

                                 
 وما و دها. 358 /4( ا ظم: املههم 1)

، والبيهقي يف املككدوم، حب مه قككال: ال يبككاع 244 /5(، 4264( أرمجككه الككدار قر  يف املكككاتككب، )2)
. وضككككك هاه، وصكككككححا وقهه  به اوه  مم، وك ا صكككككحخ وقهه أومج ال باس القمطيب، 314 /10املدوم، 

به احلديت حلمجضكككككك ، واهتم وه  بد الباقي وه قا  ، وهقشككككككه أومج واحلاف  اوه حجم، وحكم اوه حزم  
زر ة اوه احلاف  ال ماقي، وذكم له طمقا أرمى، وحكم األلباين  به املمفمجع أيضكككككككككككا حلمجضككككككككككك ! واهتم وه 
 بي وه ظبيان، ول ّل األرجخ ضكككككككك هه فق ، فقد قال احلاف  يف تمهة  بي وه ظبيان )ضكككككككك يف(، وي 

، التبشيا 50 /3، املههم 312 /9ممون، فكيف حلمجضككككك ؟! يرظم: احملبه يصكككككل وه حىت إىل برجة 
، السككبسككبة الضكك يهة 182 /6(، طمح التثميب 4756، تقميب الته يب رقم المهة: )396 /5احلبري 

(164 ،)1/ 305. 

 .117 /22( احلاوي الكبري 3)

 ، كتاب املدوّم، حب وي  املدوم.327 /2( املمجط، 4)
= 



 اتاالختيارات الفقهّية لإلمام أبي العّباس القرطبّي في غير العباد

 649 

–: أّن أهل املديرة نري جمم ني  به ه ا، فقد رالف يف ذلك  بد هللا وه  مم أحدمها
مدوّمهتا اليت سككككككحمهتا، كما  -رضككككككي هللا  رها–املنمرني  ائشككككككة  ، وح ت أمّ -رضككككككي هللا  رهما

 .(1)-رمحه هللا–حكاه  رهما ا مام الشاف ي 
: أ ه  به التسبيم وصحة إهاع أهل املديرة، فهمج بليل التزام ال إلزام؛ فإّن اخلصم ال الثاين

مهيًدا يف جا ب  يسككككككككككككككبّ م وتقدمي إهاع أهل املديرة  به ررب المجاحد، فبم يكه االسككككككككككككككتدالل وه
 اخلصم، وهللا أ بم.

 .(2): أّن التدوري  تق إىل أجل فيبزم المجفا  وه ك،ّم المجلدمن املعقول -4
ل وإحسككككككككان، وامج مه  بت املال، ويباع يف ونوقش : حلهمق ويهما، فالتدوري جمّمب تهضككككككككّ

ميكه إوراله  الّديه املسككككككككككككككتغمق لمقبته، خبالف أّم المجلد، ف تقها و د وفاب مسككككككككككككككتمجلدها الزم، وال
 .(3)حبال

 : أدلة أصحاب القول الثاني
أّن رجال مه األ صككار أ تق نالما له  -رضككي هللا  رهما–ما رواه جاوم وه  بد هللا  -1

، ((َرْي َيشَََََْتِةيِ  ِرن  ؟ ))فقال:   ه بوم ي يكه له مالا نريه، فبب  ذلك الريب 
 .(4)متهق  بيه ((إليهفاشماه    ْيم وه  بد هللا وثمامنائة برهٍم، فدف ها 
 وي ه ورهسه. وه ا احلديت  اد يف جمجاز وي  املدوّم، وقد تمجىّل الريب 

صككككككككككّحْت أحابيت وي  املدوَّم حسككككككككككتقامة  )): -رمحه هللا– (5)قال أومج إسككككككككككحاق اجلمجزجاين
ِ وه  ه نريه مه رأي الراس  .(6)((الرمق، واخلرب إذا  بت استك ْغ  

 ت مبراقشاا مه أمّهها:و مجقش االستدالل هب ا احلدي
                                 

 .421املزين ص  ( ا ظم: تتصم1)

 .2153 /4( ا ظم: وداية افتهد 2)

 .421 /14( ا ظم: املغ  3)

تتصما، وأرمجه مسبم  531 /4(، 2331(، و)2330( أرمجه البشاري يف البيمجع، حب وي  املدوم، )4)
 ، والبه  له.143 /11(، 4314يف األميان، حب جمجاز وي  املدوّم، )

 وكان ق اجلمجزجاين،  زيل بمشق.  قة حاف ، رمي حلرصب. قال  ره اوه حبان:همج إوماهيم وه ي قمجب وه إسحا (5)
 طمجره يت دى كان  رمبا صالوته مه أ ه إال لبحديت حافظا السرة يف صببا وكان إليهية ودا  يكه وي امل هب ميزيح

  .95، تقميب الته يب ص8/81. ا ظم: كتاب الثقاا ومائتني وأرو ني أرو  سرة و د ماا

 .420 /14به  ره اوه قدامة يف املغ  (  ق6)
= 
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: أّن ه ه حكاية حال، وقضككية  ني، وقضككااي األ يان وحكاايا األحمجال ال يسككتدّل أوال
 .(1)هبا  به ال ممجم
: أبّن األصكككككككل  دم االرتصكككككككاص هب ا الّمجل ومبه كان  به مثل صكككككككهته، فحكم وأجيب

 .(2)لمجاحد حكم لبجما ة ما ي يثبت ما يدّل  به االرتصاص الريب 
: أّن احلديت راّص مبه اسككككككككككتغمقه الّديه، وال وفا  له، فتصككككككككككمّفاته ترقض؛ أل ه مبثاوة اثنيا

البي  ورهسكككككككككككككه  به طميق وي  مال املهبس، ول ورب يف رواية  السكككككككككككككهيه، وينكّ د ه ا تمجّ  الريب 
: أ تق رجل مه األ صككككككككككار نالما له  ه ب و ٍم، وكان حمتاًجا، وكان  بيه بيها، فبا ه (3)الرسككككككككككائي

 .(( ْ ِض َدْيَنكمذ وأمْنِفْق ه ى هياِلكم))وثمامنائة برهٍم ف، راه فقال:  مجل هللا رس
وقد ا ت ر  ره أصكككككككككككككحاورا أبهنا قضكككككككككككككية م ّيرة، فيحتمل أن  )): -رمحه هللا–قال القمطيب 

يكمجن وي ه يف بيه سككككاوق  به التدوري، ويشكككك م و لك قمجله: ي يكه له مال نريه، ومباشككككمب الريب 
 (4)((رهسه، فك، ه ح ه ححلكم لبغمما  وهللا ت اىل أ بملبي ه و. 

ش ٌء       )): (5): أب ه ورب يف رواية ملسكككبموأجيب عنه َضَل  َصدَّْق ه مْيهاذ  هْن  م سك  َت  ْبَدْأ بنف

، ويف ه ا (( ألْ ِ كمذ  هْن  ضََََل شََ ٌء هي أ  ك   ذي  ة َبِتكمذ  هن  ضََََل شََ ٌء  هكذ  و كذ 
 حع املدوم ليرهقه  به  هسه. إمنا ويان أن الريب 

وقال مالك وأصكككككحاوه: ال جيمجز وي ه إال إذا كان  به السكككككيد  )): -رمحه هللا–قال الرمجوي 
إمنا ح ه ليرهقه  بيه فيبكاع فيكه، وه ا احلديت صككككككككككككككميخ أو ظاهم يف المب  بيهم؛ ألن الريب 

                                 
 .977 /3( القبس 1)

 .181 /6( ا ظم: طمح التثميب 2)

(، 5433( سره الرسائي، يف  باب القضاب، حب مر  احلاكم ر يته مه إتالف أممجاهلم وهبم حاجة إليها، )3)
8/ 637. 

 .50 /3. ويرظم: 359 /4( املههم 4)

 .84 /7(، 2310الرهقة حلرهس مث أهبه مث القماوة، ) ( يف كتاب الزكاب، حب االوتدا  يف5)
= 
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َدْأ بنفسََك  َتصَََدَّْق   ْب)): سككككككيده  به  هسككككككه، واحلديت صككككككميخ أو ظاهم يف ه ا، وهل ا قال 

 .(1)((، إىل  رمه وهللا أ بم((ه مْيها

: قال و ض أصككككككحاورا: إن قمجله  )): -رمحه هللا–وا هصككككككل  ره املالكية مبا قال القمطيب 
، إمنا ي   وه اودأ حبقمجقها، ومه ((اودأ ورهسك )): ، متضمّ ه ل لك؛ ألّن قمجله (( بدأ بنفسك))

 .(2)((يه ال ي هي ممهترة وهأ ظم حقمجقها  بيصها مه الد
: أ ه  تقا وصككككككككككككككهة  بت وقمجل امل تق، فبم مير  البي ، كما لمج قال: إن من املعقول -2

 .(3)بربت الدار ف، ت حمد 
 :الترجيح

ال ي يظهم يف ه ه املسكككككك،لة وهللا أ بم، همج جمجاز وي  املدوّم  رد احلاجة مه املدوّ م، إما يف بيٍه أو 
ق حلرصمجص المجاربب يف الباب، ويف ه ا القمجل ه ا وني أبلة الباب، وهمج أوىل نريه مه احلاجاا، وه ا أوف

، وارتاره شيشرا سبيمان الثريان (5)، وإليه مال الشمجكاين(4)مه المجيخ، وهمج قمجل نري واحٍد مه أهل ال بم
امل كمجر:  ، و ضككدا ه ا اجلم  ومواية الرسككائي السككاوقة، ووبه  البشاري يف احلديت(6)-حهظه هللا ت اىل–

 .(8)، وه ا اجلم  أوفق أ ما و ظما(7)((...فاحتاجأّن رجال أ تق نالما له  ه ب و ٍم 

                                 
 .85 /7( شمح الرمجوي  به صحيخ مسبم 1)

 .50 /3( املههم 2)

 .420 /14( املغ  3)

 ، فقد  سب ه ا القمجل إىل  را  ونريه.572 /6( ا ظم:  يل األوطار 4)

وه  بي وه حممد وه  بد هللا الشمجكاين، همج ال المة احملّد  حممد والشمجكاين همج:  .572 /6( ا ظم:  يل األوطار 5)
مث الصر اين. ولد يف وس  هنار يمجم ا  رني الثامه  شم مه ذي الق دب سرة  ال  وسب ني ومائة وألف. حه  القم ن 
وجمّجبه، وكثريا مه املتمجن، واشتغل و بم احلديت حىت صار فيه حر ا، وكان له التآليف احلسرة املهيدب يف فرمجن تتبهة، 

: إرشاب الهحمجل يف األصمجل، والدراري املضية يف الهقه، و يل األوطار يف فقه السرة، وك ا السيل اجلمار، والبدر مرها
 .732الرال  يف الماجم، وفيه تمجم لرهسه. ا ظم: البدر الرال  ص

 .171 /1( ا ظم: األحابيت المجاربب يف البيمجع املرهي  رها 6)

 . 447 /4(، 2141لبيمجع، حب وي  املزايدب، )( أرمجه هب ا البه  البشاري يف ا7)

 . وهمج شمح  رم حديت يف ال مدب.263 /4( ويرظم: إحكام األحكام 8)
= 
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 املطلب الثامن: القرعة ب  العبيد الذين أعتقهم سيدهم وهم كل  ماله
مه املتقّمر يف الشككككككككككمي ة، وامل بمجم يف الّديه: أّن ا  سككككككككككان مالك ملاله، يتصككككككككككّمف يف حال 

م اىف، أما إذا بمهه املمض، وأشككككككككككمف  به اهلالن واملمجا، فقد حجم  حياته، ما بام صككككككككككحيحا
الشكككككارع  بيه يف تبك احلالة، وج ل تصكككككمّفه هف ا يف  بت ماله، ال يف كّل ماله، ويف ذلك ر اية 

 ملصبحة جا ب امليت وور ته.
املقصكككد الماو : أن  ))يف مقاصكككد أحكام التربّ اا:  -رمحه هللا–يقمجل الشكككيخ اوه  اشكككمجر 

 جي ل التربّع ذري ة إىل إضكككككككككككككككا ة مال الغري مه حّق وار  أو بائه، وقد كا ت المجصكككككككككككككككااي يف ال
اجلككاهبيككة قككائمككًة مقككام املمجاريككت، وكككا مجا مييبمجن هبككا إىل حممككان قماحهتم وإ رككائهككا كربا  القمجم حلكك  بّ  

م ة...فبما أمم هللا حلمجصككككككككككككية لبمجالديه واألقموني، مث شككككككككككككمع املمجاريت : كان ريال احملمدب والسككككككككككككُّ
المجصككية... ي يزل يمّبب يف  همجسككهم، فمه أجل ذلك قصككما المجصككية  به نري المجار ، وج بت 

 .(1)((يف راصة  بت املال
فإذا  بت ه ا: فإذا كان لإل سكككككككان  بيدا ال مال له سكككككككمجاهم، ف، تقهم حني أشكككككككمف  به 

ي تق مه كّل  بد  بثه،  املمجا، فهل يقمع وني هنال  ال بيد، في تق  بثهم، ويسككككككككككككككمّق الباقي، أو
 ويستس ه يف  بثي قيمته؟

ذهب ههمجر أهل ال بم إىل أن ال بيد يف ه ه احلالة يقمع ويرهم، وي تق الثبت، ويسككككككككككمّق 
رمحهم – (5)، وارتيار القمطيب(4)، واحلراوبة(3)، والشككككككككككككككاف ية(2)الباقي، و به ه ا م هب املالكية

 .-هللا

                                 
. واجلز ن األوالن مه إضككككككافة حمققه وهمج تبمي ه الشككككككيخ حممد 516 /3( مقاصككككككد الشككككككمي ة ا سككككككالمية 1)

 احلبيب اوه اخلمججة.

 وما و دها. 302 /2، جمجاهم ا كبيل 23 /2تهمي  وما و دها، ال 257 /3( ا ظم: املدو ة الكربى 2)

 .665 /4، مغ  احملتاج 139 /12، روضة الرالبني 39 /22( ا ظم: احلاوي الكبري 3)

 .264 /3، ا قراع 429 /7، ا  صاف 378 /14( ا ظم: املغ  4)

كل واحد مرهم ي تق   فقالمجا: إن -رمحهم هللا–. ورالف يف ه ه املسكككك،لة احلرهية 357 /4( ا ظم: املههم 5)
. وقد جتمّأ و ض 111 /2، البباب 373 /3 بثه، ويسككككككككككككتسكككككككككككك ه يف  بثي قيمته. يرظم: تبيني احلقائق 

= 
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 وكان مه احلجة هلنال   به ذلك: 
أنَّ رُجً ا أْهَتَق سََتَّنم ْو وك  هنَد رْوت ذ مل يكْي )) رواه  ممان وه حصكككككني  ما -1

 َجزَّأم ْم أث ماًثاذ ثم أْ َةَع بينهمذ  أْهَتَق     ل  راٌل غري مذ  دها م رسََََول  هلل     

 .(1)رواه مسبم (( ثَنْيِيذ وأَرقَّ أْرَبَعًنذ و ال ل   ْوًلا َشديًد 
ة  )): -رمحككه هللا–قككال القمطيب  ا، وهمج حجككّ هكك ا  اد يف صككككككككككككككحككة ا تبككار القم ككة شككككككككككككككم ككً

لبجمهمجر: مالك والشككككككككككككككاف ي وأمحد وإسككككككككككككككحاق  به أيب حريهة حيت يقمجل: إ ه ي تق مه كّل 
واحد مرهم  بثه، وال يقمع ويرهم، وه ا تالفا لراّ  احلديت، وال حّجة له أبن يقمجل: إّن ه ا 

أوضككككككحرا يف األصككككككمجل أّن القياس يف مقاوبة الرّا احلديت تالفا لبقياس فال ي مل وه؛ ألّه قد 
نْي، وحيرئٍ  يكمجن  فاسككككد المجضكككك ، ولمج سككككبَّْمرا أ ه ليس وهاسككككد المجضكككك  لكاه كالّدليبني املت ارضككككِ
اه يف  األركككك  ححلككككديككككت أوىل؛ لكثمب االحتمككككاالا يف القيككككاس، وقّبتهككككا يف احلككككديككككت، كمككككا ويّكرككككّ

 .(2)((األصمجل
، فمججب ه ه حلقم ة كقسككككككككككمة ا جبار إذا : أ ه حقد يف تهميمن املعقول -2 قه ضككككككككككمرا

طببها أحد الشمكا . و ظريه مه القسمة: ما لمج كا ت بارا وني ا رني ألحدمها  بثها، 
ولطرم  بثاها، وفيها  ال ة مسككاكه متسككاوية، ال ضككمر يف قسككمتها، فربب أحدمها 

لصكككككاحب الثبت القسكككككمة، فإ ه جي ِْ ل  كّل ويت سكككككهما، ويقمع ويرهم وثال ة أسكككككهم، 
 .(3)سهما، ولطرم سهمان

                                 
ر  حطرا، و ّبل ذلك أبن القم ة  مجع مه امليسككككم وقد حّممه ة أب ه مرقاحلرهية يف رّب ه ا الباب يف القم 

 .493 /4 ان. يرظم: فتخ القديم الوه اهلمام هللا ت اىل!!! وه ا مه شنم التقبيد األ مه، وهللا املست

 سبق  مجيه يف مس،لة احلجم  به املميض.( 1)

 .42 /22. ويرظم: احلاوي الكبري 357 /4( املههم 2)

 .380 /14( املغ  3)
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 املطلب األول: حكم الوصية
 .(1)يبزم مبمجته، أو  ياوة  ره و ده:  قد يمججب حقا يف  بت  اقده، الوصية

 واألصل يف مشمو يتها الكتاب، والسرة، وا هاع.
 : أمككككا الكتككككاب فقمجلككككه ت ككككاىل                              

                       ( :180سمجرب البقمب: اشية). 
قال:  ابين رسمجل هللا  وأما السرة: ف،حابيت كثريب مرها: حديت س د وه أيب وقاص 

  ِهْيت  مره  به املمجا، فقبت: اي رسكككككمجل هللا! وبغ  ما تمى مه يف حجة المجباع مه وج  أشكككككْ
. قال: قبت: ((ال))أف،تصّدق وبثي ما ؟ قال: المجج ، وأه ذو مال، وال يم   إال اورةا   واحدب، 

الذ  لث ُث و لث ُث كثريذ إنَّك أمْن َتَذَر ورثَتكم أغنياَءذ  )). قال: ((ال))أتصكككككككككّدق وشكككككككككرمه؟ قال: 

خرٌي ري أن تذَر م هالًن يتكف فون  لّناسذ ولسَََََْت ُتْنِفُق َنفمقمًن تبتغ  بها وْجَ   هلل إلَّا ُأِجْةَت         

 .(2)متهق  بيه ((َتْجَعُ ها يف يف  ْرَةأمِتكمبهاذ ٍتى  ل ق ن 
 .(3): فال بما  يف هي  األمصار واأل صار جمم مجن  به جمجاز المجصيةوأما اإلمجاع

وإذا كان  به املم  حقمجق لبراس ال وّيرة  بيها، وأماههتم وغري إشكهاب وجبت  بيه المجصكية 
 .(4)اتبف فيه هبا ألهبها؛ حهظا حلقمجق الراس، وأبا  لألما ة، وه ا ال

يف حكم المجصككككككككككككككيككة مله تمن مككاال كثريًا، هككل جتككب  بيككه  -رمحهم هللا–وارتبف ال بمككا  
 المجصية، أو هي مستحبة؟

ذهب  مجاّم أهل ال بم مه السككككككبف واخلبف إىل اسككككككتحباب المجصككككككية، وأهنا ليسككككككت  به  
 .-هللا رمحهم– (6)، و صمه القمطيب(5)احلتم وا جياب، و به ه ا م هب األئمة األرو ة

                                 
 .681 /2( حدوب اوه  مفة م  شمح المصاع 1)

 ( سبق  مجيه يف مس،لة احلجم  به املميض.2)

 .148 /8. ويرظم: البيان لب مماين 390 /8( ا ظم: املغ  3)

 وما و دها. 255 /2، اجلام  ألحكام القم ن 390 /8، و ره يف املغ  269 /6( ا ظم: االست كار 4)

، شككمح زروق 114 /3، املقّدماا املمّهداا 375 /7، تبيني احلقائق 423 /6( ا ظم: ودائ  الصككرائ  5)
، الشكككمح الكبري 97 /6، روضكككة الرالبني 154 /8ماين ، البيان لب م169 /2واوه هجي  به المسكككالة 

 . 189 /7، ا  صاف 209 /17

فقالمجا أبن المجصككككككككية واجبة  -رمحهم هللا–. ورالف يف ه ه املسكككككككك،لة أهل الظاهم 540 /4( ا ظم: املههم 6)
= 



 االختيارات الفقهّية لإلمام أبي العّباس القرطبّي في غير العبادات

 658 

مب د  به إورال أبلة املشالهني، وأه  -حسكككككب ما ظهم  –وتصكككككحيخ م هب اجلمهمجر 
 .-إن شا  هللا ت اىل-أسمجقها م  ت قيب ما حيتاج إىل ذلك 
 وه ه األبلة مه الكتاب والسرة:

  : بليكككل الكتكككاب ال زيز، قمجلكككه ت كككاىل:أوال                       

                             ( :180سمجرب البقمب: اشية). 
   ، كمكككا يف قمجلكككه ت كككاىل: (1)فكتكككب ظكككاهمه المججمجب؛ ألن كتكككب مب ىن فمض

                                   :سكككككككككككككككمجرب البقمب اشيكككة

(183). 
 وقد ا هصل اجلمهمجر  ه باللة اشية  به المججمجب ورمق مرها:

: أّن يف اشيككة مككا يككدّل  به  ككدم المججمجب، وذلككك أّن هللا ت ككاىل قيككّده حمل موف، األوىل
ع ح حسكان، وألّن المجاجب يسكتمجي فيه املّتقمجن ونريهم، وقد ج به هللا ت اىل وامل موف همج الترمجّ 

 .(2)حّقا  به املتقني، فدّل  به  دم المججمجب
: أبّن امل موف همج ضككّد املركم، وأما أّن هللا ت اىل ج به حّقا لبمتقني، فال باللة ونوقش 

لتقمجى واجبككة  به كككّل فيككه  به  هي المججمجب  ه نريهم، وككل همج  به سككككككككككككككبيككل التكك،كيككد؛ إذ ا
 .(3)الراس

: أّن اشية مرسككمجرة. وارتبهمجا يف هسككشها، فقيل: إّن  ية املمجاريت هي اليت الطريقة الثانية
 .(4) سشت  ية المجصية، وقيل:  سشتها السرة

                                 
. وحجتهم يف ذلك ظاهم اشية، وظاهم حديت اوه 193 /10 به كّل مه تمن ماال. يرظم: احملبه 

 اشيت يف املنت، و يت اجلمجاب  ره إن شا  هللا ت اىل. -رضي هللا  رهما– مم 

 .26 /1( ا ظم: تهسري اجلاللني 1)

 .270 /6( يرظم: االست كار 2)

 .164 /1( ا ظم: أحكام القم ن لبجصاص 3)

-137يف المسالة حبثا مستهيضا فبريج  إليه، المسالة ص  -رمحه هللا–( وقد حبت ذلك ا مام الشاف ي 4)
145. 

= 
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وهي مبجممجع قمائرها  اد يف وجمجب  ))يف  ية المجصككككككككككككية:  -رمحه هللا–قال ا مام القمطيب 
، مث إهنا و د ذلك  سكككككككشت، وارتبف يف هسكككككككشها، فقيل:  ية املمجاريت، المجصكككككككية مله ذكم فيها

؛ إذ ال ت ارض وني أن جيم  ويرهما، فيكمجن لبقماوة أر  املال حلمجصككية  ه املمجرّ  ،  وفيه إشكككالا
، أو ما وقي و د  المجصككككككككككككككية، لكّه ه ا قد مر  ا هاع مره، وهمج رالف  وحملريا  إن ي ي مجص 

، فإًذا  ية املمجاريت (1) (( هلل  مْد أْهعمى كلَّ يي ٍقٍّ ٍقَّ ذ ألما لما َوصََِيَّنم ِلَو ِرث إنَّ )):  اّ  قمجله 
ي تستقّل ورسخ المجصية، ول وضميمة أرمى وهي السرة امل كمجرب، ول لك قال و ض  بمائرا: إّن 

لقم ن خبرب  سكككككككككخ المجصكككككككككية لبقماوة إمنا كان حلسكككككككككرة امل كمجرب، نري أ ه يِم ب   بيه: أّن ه ا  سكككككككككخ ا
المجاحد، واجلمجاب  ره: إّن ذلك قد كان م ممجال وه يف الصككككككحاوة، كما قد حكاه األصككككككمجليمجن يف 

 كتبهم. ولمج سكككككّبمرا أّن ذلك ال جيمجز، فبم يكه ذلك اخلرب  حابا، ول كان متمجاتما؛ فإن الريب 
وجمد نهري، ألقاه  به أهل  مفة يمجم  مفة، وأرربهم ورسكككككخ ذلك وسكككككّرته، وأهل  مفة  دب كثري، 
. وحنه وإن (2)ال حيي  هبم وبدا، وال حيصكككككككككمهم  دبا، فقد كان متمجاتما، فرسكككككككككخ املقرمجع حملقرمجع

                                 
( ه ا احلديت روي  ه  دب مه الصككككحاوة، مرهم أومج أمامة الباهبي، أرمجه أومج باوب يف المجصككككااي، حب 1)

، والمم ي يف المجصااي، حب ما جا  ال وصية لمجار ، 196 /3(، 2870ما جا  يف المجصية لبمجار ، )
. وصححه 310 /3(، 2713، واوه ماجة يف المجصااي، حب ال وصية لمجار ، )209 /8(، 2120)

. وله طمق أرمى تماج  يف 87 /6، واأللباين يف إروا  الغبيل 456 /5المم ي، واوه حجم يف الهتخ 
 ا روا .

هب ا إىل رواية المم ي يف املمجضككك  السكككاوق، أّن أح أمامة قال: ت ت رسكككمجل  -رمحه هللا–( يشكككري القمطيب 2)
(، ويف الرسكككككائي يف المجصكككككااي، حب إورال 2121)يف رربته  ام حجة المجباع. ويرظم احلديت  هللا 

(، وصككححه المم ي، 2712، واوه ماجة يف املمجضكك  السككاوق، )557 /6(، 3644المجصككية لمجار ، )
وقال الشككيخ األلباين: ل ل تصككحيحه مه أجل شككمجاهده الكثريب، وإال فشككهم وه حمجشككب ضكك يف لسككمج  

المم ي  قل كالم األئمة يف شككككككككككككككهم وه . وهمج يف  ظمي نميب؛ فإن 89 /6حهظه، ك ا يف ا روا  
وت ت أمحد وه احلسكككه يقمجل: قال أمحد وه حربل: ال أح  حبديت شكككهم وه  ))حمجشكككب حيت قال: 

 ه شككككهم وه حمجشككككب فمج ّقه، وقال: إمنا  -ي   البشاري–حمجشككككب، قال: وسكككك،لت حممد وه إتا يل 
، مث حكم  به ((شكككككهم وه حمجشكككككب يتكّبم فيه اوه  مجن، مث روى اوه  مجن  ه هالل وه أيب زيرب  ه

احلديت أب ه حسكككككككككه صكككككككككحيخ. قبت: فالظاهم أّن المم ي مال إىل قمجل شكككككككككيشه ا مام البشاري أمري 
 املنمرني يف احلديت رمحة هللا  به اجلمي . وهللا ت اىل أ بم.

= 
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كان ه ا اخلرب قد وبغرا  حابا، لكه ا ضّم إليه إهاع املسبمني: أ ه ال جتمجز المجصية لمجار ، فقد 
 . (1)((ظهم أّن وجمجب المجصية لألقموني مرسمجل حلسرة، وأهنا مسترد افم ني

: أّن اشية تصككككككمجصككككككة نري مرسككككككمجرة، فمه كان وارًث مه األقموني، ال جتمجز الطريقة الثالثة
 المجصية له، كما يف احلديت الساوق، ومه كان نري وار  جازا له المجصية.

 (3)والضككككككككككككككحان (2)قد ذهبت طائهة وهم: احلسككككككككككككككه وقتابب )): -رمحه هللا–قال القمطيب 
مرسكككككككككمجرا يف حّق هي  القماوة، ول يف المجار ني راصكككككككككة،  وطاووس إىل أّن وجمجب المجصكككككككككية ليس

: و به ه ا فال يكمجن ه ا  سككككككشا  رد هنال  ول  صككككككيصككككككا ل ممجم قمجله قل ُ  وارتاره الرربي.
   ت اىل:      وقمجله :(( ََِيَّنم ِلَو ِرث لما )) : . وه ا ال حيتاج فيه أْن يكمجن قمجله ((لما َوص

متمجاتما؛ أل ه جيمجز  صكككككيا القم ن حلسكككككرة نري املتمجاتمب اتهاقا مه األكثم، وهمج  ،((َوصََِيَّنم لو رث 
 .(4)((الّصحيخ  به ما ذكمهه يف األصمجل

وأحسككككه ه ه الرمق هي الرميقة الثا ية، وذلك أّن احلديت صككككّخ يف  سككككخ اشية، وسككككمجا  
ز  به ما شمحه ا مام أومج كان الراسخ  ية املمجاريت، أم الراسخ هي السرة املتمجاتمب، وكالمها جائ

 .(5)-رمحه هللا–ال باس القمطيب 
رضكككككي هللا – ه اوه  باس  (6)ومما ينيّد ه ه الرميقة ما رواه ا مام البشاري يف صكككككحيحه

ٍَبَّذ           ))قال:  - رهما كماَن  ْلَ اُل ِلْ َولمِدذ َوكماَنِت  ْلَوصََََِيَُّن ِلْ َو ِلَدْيِيذ  مَنسََََََن  هلل ِرْي َيِلكم َرا أم

                                 
 وما و دها. 540 /4( املههم 1)

ه  زيز السدوسي، البصمي. ولد أكمه. ت  أ س وه مالك، همج ا مام احملّد  التاو ي أومج اخلراب قتابب وه ب امة و (2)
و بد هللا وه سمجس، وأح الرهيل، واوه املسيب ونريهم، و ره ها اا مرهم: محيد الرمجيل، واأل مش، وأيمجب 
ونريهم.  قة  بت. تمجيف سرة سب   شمب وقيل مثان  شمب ومائة، وهمج اوه ست ومخسني وقيل: مخس ومخسني. ا ظم: 

  .453، تقميب الته يب 2/368تا  والبغاا هت يب األ

، مه التاس ة. ماا سرة ا ريت  شمب ( 3) همج الضحان وه تبد وه مسبم الشيباين، أومج  اصم الربيل البصمي،  قة  بتا
 .280، تقميب الته يب ص9/480ومائتني أو و دها. ا ظم: سري أ الم الربال  

 .541 /4( املههم 4)

 . فقد أ بتا الرسخ.24 /2وما و دها، ا تقان يف  بمجم القم ن  219 /1ن ( ويرظم:  مجاسخ القم 5)

 .456 /5(، 2747( يف كتاب المجصااي، حب ال وصية لمجار ، )6)
= 
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ٍِد  ِرْنُهَ ا  لسََََُُّدَسذ َوَجَعَل ِلْ َ ْةأم             ٍَظِّ  ْلُأْنثَيْيِيذ َوَجَعَل  ْلأمَبَوْيِي ِلُكل  َو  ِة   مَجَعَل ل ذَّكمِة ِرثَل 

 .(( لثُ َي و لةُُّبَمذ ول زَّْوِج  لشْعَة َو لةُُّبَم
ر مبا وهمج ممجقمجف لهظا، إال أ ه يف تهسككككككككككككككريه إربا )): -رمحه هللا–قال احلاف  اوه حجم 

 . (1)((كان مه احلكم قبل  زول القم ن، فيكمجن يف حكم املمفمجع هب ا التقميم
ٍَقُّ )): قال: قال رسككككمجل هللا  -رضككككي هللا  رهما–: بليل السككككرة:  ه اوه  مم اثنيا را 

متهق  ((ُتوَبٌن ِهْنَدُه رةئإ ُرسَََِْ مإ لمُ  شََََْ ٌء ُيِةيُد أمْن ُيوصََََِ  ِ يِ  َيبِِيُت لمْي مَتْيِي إلَّا َوَوصَََِيَُّتُ  َرْك
 .(2) بيه

ج به  وظاهم ه ا احلديت، إجياب ِكْتب  المجصككككككككككككية  به كّل مسككككككككككككبم، وذلك أن الريب 
 . (3)حّقا، واحلّق همج المجاجب والالزم

 يف اخلموج مه ه ا الظاهم أتصيل وتهصيل: -رمحهم هللا–ولبجمهمجر 
والردب، فإن اقمن هب ه  أما الت،صككككككككككككككيل: فهمج إ باا أّن كبمة احلّق تربق  به المجاجب

: ككككك،ن يقمجل: حّق  بيككككك، كككككان ظككككاهما يف المججمجب، وإال فهي حمتمبككككة ( به)الكبمككككة حمف 
 لبمججمجب والردب.

ويرب   به ه ا الت،صكككيل التهصكككيل، وويا ه: أّن يف احلديت  هسكككه ما ينيّد احتمال الردب 
  ّبقه  به ا رابب. يف ه ا احلديت، وذلك أّن الريب 

احلّق يف الّبغة: همج الثاوت مربقا، فإذا أطبق يف الشمع فاملماب  )): -رمحه هللا– قال القمطيب
وه:  بمجا احلكم فيه. مث احلكم الثاوت يف الشككككمي ة يكمجن واجبا، ومردوح، ومباحا؛ إذ كّل واحد 
مرها ًثوت وممججمجب فيها، لكّه إطالق احلّق  به املباح قلَّ ما يكمجن يف الشككككككككككككككمي ة، وإمنا يمججد 

أو ما يف م راها: ظهم فيه قصككد المججمجب، وإن  (على)ها مب ىن المجاجب والردب، فإن اقمن وه في
ة  ي يقمن وككه ذلككك: كككان حمتمال لألمميه، كمككا قككد جككا  يف هكك ا احلككديككت. و به هكك ا: فال حجكّ

                                 
 .456 /5( فتخ الباري 1)

 /5(، 2738: وصية المجل  رده مكتمجوة، )( أرمجه البشاري يف المجصااي، حب المجصااي وقمجل الريب 2)
 . والبه  ملسبم.77 /11(، 4180ة، حب وصية المجل  رده مكتمجوة، )، ومسبم يف المجصي436

 .193 /10. احملبه  -رمحه هللا–( وه ا احلديت همج  مدب ا مام اوه حزم 3)
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ال ي يف ه ا احلديت  به وجمجب المجصية؛ أل ه ي يقمن وه قميرة تزيل  (حق  )لداوب يف التمّسك وك
هاله، فإن أىب إال ظهمجره: قاوبراه مبا قاله و ض أصككككحاورا يف ه ا احلّق: إ ه قد اقمن وه ما يدّل إ

ٍَقُّ  رةئإ )):   به الردب، وهمج إضكككككككافته لبمسكككككككبم، وت بيق المجصكككككككية  به ا رابب يف قمجله  را 

ب الردب. مث لمج سكككككّبمرا أّن ، واقمان مثل ه ا: يقمّجي إراب((ُرسََِْ مإ لمُ  شَََْ ٌء ُيِةيُد أْن ُيوصَََِ  ِ يِ  
ظاهمه المججمجب فرقمجل مبمجِجب ه  فيمه كا ت  بيه حقمجقا لبراس ااف ضكككككككككيا ها  بيهم، أو كا ت 

إذا  وال خيتلف فيهلكه حقمجقا  ركد أهس اكاف تبههكا  به المجر كة، فهك ا جتكب  بيكه المجصككككككككككككككيكة، 
 .(1)((راف ضيا ها وسبب املمجا

يف أتييد م هبهم وهمج وجمجب المجصككككية،  -ه هللارمح–ومه هفبة الرقل:  قل مقالة اوه حزم 
فقكككككد هقش قمجل اجلمهمجر أبّن ت بيق األمم  به ا رابب بليكككككل  به الركككككدب، وذكم أن ا رابب 

 ، وال اهه وك ْ د  ه ا، وهللا أ بم.(2)لبكتاوة واجبة أيضا هب ا احلديت

                                 
 .209 /8. ويرظم  ارضة األحمجذي 540 /4( املههم 1)

 .193 /10( ا ظم: احملبه 2)
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 املطلب الثاين: الوصية هكثر من الثلث إ ا أجازها الورثة
ال ي سككككبق قميبا، وال رالف  ائزب يف الثبت فما بون وذلك حلديت سكككك د المجصككككية ج

، (1)يف أ ه ال جتمجز المجصككككككككية أبكثم مه الثبت إن كان لبممجصككككككككي وار  -رمحهم هللا–وني ال بما  
فإن رالف املمجصي ف،وصه أبكثم مه الثبت مه ماله، فإن ي جيزها المجر ة، فه ه المجصية ال ترهَّ  

 زوا ه ه المجصية، فهل تصّخ المجصية أو ال؟، وإن أجا(2)اتهاقا
، وارتاره ا مام أومج (3)ذهب  مجاّم أهل ال بم إىل أهنا تصكككككككككككككّخ، وهمج م هب األئمة األرو ة

 .-رمحهم هللا– (4)ال باس القمطيب
يف حجة  قال:  ابين رسككمجل هللا  : حديت سكك د وه أيب وقاص وعمدهتم يف  لك

فقبت: اي رسككككككككمجل هللا! وبغ  ما تمى مه المجج ، وأه  المجباع مه وج  أشككككككككهيت مره  به املمجا،
. قال: قبت: أتصكككككككككّدق ((لما))ذو مال، وال يم   إال اورة   واحدب، أف،تصكككككككككّدق وبثي ما ؟ قال: 

لماذ  لث ُث و لثُ ُث كمثرٌيذ إنَّكم أمْن َتَذَر ورثَتكم أْغِنَياَءذ َخْيٌة ِرْي أْن  )). قال: ((لما))وشككرمه؟ قال: 

                                 
 .192( ا ظم: مماتب ا هاع ص 1)

مككا يمجهم ورقككل  -رمحككه هللا–. ويف كالم اوه قككدامككة 404 /8. ويرظم املغ  63 /3 ( ا ظم: مغ  احملتككاج2)
االتهاق  به  همجذ المجصككككككية أبكثم مه الثبت إذا أجازها المجر ة! ول ل اوه أريه الشككككككارح  ّدل يف ال بارب 

: )) وما زاب  به الثبت يقف  به إجازب المجر ة، فإن 221 /17مه أجل ذلك فقال يف الشمح الكبري 
ال بما . وهللا  مجيعال بما ((. ودل مه قمجل  ّمه: يف قمجل  أكثرأجازوه جاز، وإن رّبوه ورل، يف قمجل 

 أ بم.

رائ  168 /1( ا ظم: أحكام القم ن لبجصكككككككككككككككاص 3) ، 376 /7، تبيني احلقائق 482 /6، ودائ  الصكككككككككككككك
، البيان 171 /2، شكككمح زروق  به المسكككالة 318 /2، جمجاهم ا كبيل 117 /3املقّدماا املمهداا 

، 404 /8، املغ  63 /3، مغ  احملتاج 108 /6وما و دها، روضكككككككككككككككة الرالبني  156 /8لب مماين 
. وه ه ا جازب هل هي ترهي  أو أتسككككيس 194 /7، ا  صككككاف 365 /3تقميم القمجا د وحتميم الهمجائد 

 وهللا املمجفق. فيه رالف، الصحيخ  رد اجلمهمجر األول رالفا لبمالكية. كما يف املصابر الساوقة.

، -رمحهم هللا–. واملشالهمجن يف املسككككككككككك،لة هم أهل الظاهم وهمج وجه  رد احلراوبة 544 /4( ا ظم: املههم 4)
يف املر  مه المجصككككككككككككككيككة أبكثم مه الثبككت وقككد  كس اجلمهمجر هكك ا  و مككدب املر  حككديككت سكككككككككككككك ككد 

 .194 /7ف ، ا  صا197 /10االستدالل لرصمب م هبهم، وأتييد طميقتهم! ا ظم: احملبه 
= 
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ٍَتَّى         َتَذرَ  ُ ْم َهالمًن َيَتكمفَُّفوَن  لنَّاَسذ َولمسَََََْت ُتْنِفُق َنفمقمًن َتْبَتِغ  ِبَها َوْجَ   هلل إلَّا ُأِجْةَت ِبَهاذ 

 .(1)متهق  بيه (( ل ُّْقَ نم َتْجَعُ ها ِ   ِ    ْرَةأمِتكم
ة، فإن إمنا مر  مه المجصككككية أبكثم مه الثبت حلّق المجر  : أّن الريب وجه االسهههتدالل منه

 أجازها المجر ة جازا؛ ألّن املر  ألجبهم، واحلظم حلّظهم.
ومر  أهل الظاهم المجصككية أبكثم مه الثبت وإن أجازها )): -رمحه هللا–قال ا مام القمطيب 

؛ ألّن املميض إمنا مر  مه المجصككككككككية الصههههههحي المجر ة، وأجاز ذلك الكاّفة إذا أجازها المجر ة، وهمج 
إنَّكم أمْن َتَذَر ورثَتكم أْغِنَياَءذ َخْيٌة ِرْي أْن َتَذَرُ ْم )): مجر ة؛ ودليل قمجله وزايبب  به الثبت حلّق ال

 .(2)((فإذا أسق  المجر ة حّقهم كان ذلك جائزا وصحيحا ((َهالمًن
 إ ا مل يوص املي –املطلب الثالث: إخراج الزكاة من رأس مال املي  

قمجق املالية مما تدرل فيه الرياوة يف حال يف أّن احل -رمحهم هللا–ال رالف وني أهل ال بم 
. فإذا فّمط إ سككككان يف أبا  الزكاب المجاجبة  بيه حىت حضككككمه املمجا، فإما أن (3)احلياب وو د املماا

يمجصككككككككككككي إبرماجها، وإما أن ال يمجصككككككككككككي. فإن أوصككككككككككككه إبرماجها لزم إرماجها قمجال واحدا  رد 
ج مه  بت املال كالمجصية أو مه رأس  به رالف ويرهم يف هل ام  -أصحاب امل اهب املتبمج ة

. وإن ي يمجص إبرماجها فهل يبزم المجر ة إرماجها مه رأس املال أو ال؟ ارتبف ال بما  (4)املال
 يف ذلك  به قمجلني: -رمحهم هللا–

                                 
 ( سبق  مجيه يف مس،لة احلجم  به املميض.1)

 .544 /4( املههم 2)

 .552 /4( يرظم: املههم 3)

( م هب احلرهية واملالكية أّن الزكاب تكمجن يف حال المجصكككككية مه الثبت، و رد الشكككككاف ية واحلراوبة مه رأس 4)
حلراوبة هي كسككككائم الديمجن، كما املال، و رد الشككككاف ية هي مقدمة  به المجصككككااي وسككككائم الديمجن، و رد ا

 ية قميبا.تيف املصابر اش
= 
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، وم هب (1): أ ه يبزم إرماجها مه رأس املال، وهمج قمجل أشهب مه املالكيةالقول األول
 .-رمحهم هللا-(4)، وصّححه القمطيب(3)، واحلراوبة(2)الشاف ية

: أ ككه ال يبزم ذلككك فككإن ف بمجه فهمج تربّع مرهم وإحسكككككككككككككككان، وهكك ا مكك هككب القول الثاني 
 .-رمحهم هللا– (6)، واملالكية(5)احلرهية

 :األدلة
 :أدلة أصحاب القول األول

  قمجله ت اىل:  -1            (11ية: )سمجرب الرسا  اش. 
: أّن هللا ت اىل ج ل املريا  و د الّديه والمجصكككككككككككية، والزكاب بيها مه وجه االسههههههههتدالل منه

 .(7)الديمجن، فكا ت واجبة يف املريا ، ول ليس لبمجار  حقد إال و د إرماج الديه والمجصااي 
فقال: اي رسمجل  قال: جا  رجلا إىل الريب  -رضي هللا  رهما–ما رواه اوه  باس  -2

ٍَقُّ ))، إّن أّمي ماتْت و بيها صككمجم شككهم، أف،قضككيه  رها؟ قال: هللا َنَعمذ  مَدْيُي  هلل أ

 .(8)متهق  بيه ((أْن ُيْقَضى
شكككككككككّبه بيِه هللا ت اىل وديمجن اشبمّيني، ول ج به أحّق  : أّن الريب وجه االسههههههتدالل منه

  به املريا .حلقضا ، والزّكاب المجاجبة بيه هللا، فكا ت أحّق حلقضا ، ومقّدمة 

                                 
 .322 /2، جمجاهم ا كبيل 553 /4، املههم 195 /2( ا ظم: الرمجابر والزايباا 1)

 .88 /3، مغ  احملتاج 197 /6، روضة الرالبني 151 /8( ا ظم: البيان لب مماين 2)

 .46 /6مح املمت  ، الش485 /3، الهموع 339 /2( ا ظم: مسائل صاحل ألويه 3)

 .553 /4( ا ظم: املههم 4)

 .494 /4، جمم  األهنم 442 /1، تتصم ارتالف ال بما  52( ا ظم: تتصم الرحاوي ص 5)

 .220 /2، الهمجاكه الدواين 339 /8، شمح الزرقاين  به تتصم ربيل 1646 /3( ا ظم: امل مج ة 6)

 .553 /4( يرظم: املههم 7)

، ومسبم يف الصمجم، حب 245 /4(، 1953صمجم، حب مه ماا و بيه صمجما، )( أرمجه البشاري يف ال8)
 .266 /8(، 2688قضا  الصيام  به امليت، )

= 
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: أّن الزكاب بيه هللا ت اىل، فكان أحّق حلقضككا ، أو  قمجل: همج مه هبة من املعقول -3
حقمجق اشبميني؛ أل ككككه حّق الهقما ، وهم ممججمجبون، وليس لبمجار  حقد إال و كككككد 

 .(1)إرماج الديه والمجصااي
 :أدلة أصحاب القول الثاني

قد فاا مبمجته، فال يتصمّجر وقا  المجاجب، أّن المّكه يف ال باباا  ية املكبَّف وف به، و  -1
حيقّ ق ه أّن الد يا بار التكبيف، واشرمب بار اجلزا ، وال بابب ارتيارية وليسككت جربية، 
فال يتصكككككمّجر وقا  المجاجب؛ ألّن اشرمب ليسكككككت ودار االوتال  حىت يبزمه اله ل فيها، 

يبق ا جزا  له ككل أو  وال ال بككابب جربيككة حىت جيتزأ وه ككل نريه مه نري ارتيككاره، فبم
 .(2)تمكة ضمورب

: أب ككه يبزمهم هكك ا يف املترمجّع  رككه وككه، فال  يككة لبمكّبف وال ف ككل، وقككد أجككازوه وينههاقش
 وصححمجه، ول  دومجا المجر ة إىل ف به!

أّن املمجرّ   متّكِهما أن يكمجن قصكككككككككككككد اال تهاع حملال حياته، وصكككككككككككككمفه  ه ور ته و ده،  -2
 .(3)نفكا ت كالمجصااي وي تكه كالديمج 

 املال.  : أبّن ه ا االهّتام مظرمجنا، فال يمن وه حّق هللا ت اىل المجاجب، فإّن الزكاب حقّ ويناقش
 :الترجيح

مه مسككائل االجتهاب، وإن كان القمجل األول أرجخ؛  -وهللا ت اىل–ه ه املسكك،لة يف  ظمي 
لداللة، فال أقّل مه لقمجب أبلتهم، وأل ه أحمجط وأومأ لب مة، والرصكككككككمجص املموية إن ي تكه  صكككككككية ا

 كمجهنا ظاهمب يف الداللة  به املترازع فيه، وهللا أ بم.
وأما أصككككحاب القمجل الثاين، فبم  تمجا مبا يشككككهي ال بيل، وال وشككككي  يموي الغبيل، ف،بلتهم 
مبيرة  به أشكككيا  ال تصكككرب  به السكككرب، فالرياوة يف األممجر املالية جمم   بيها، والتهمة اليت تبحق 

قصكككد ا ضكككمار حلمجر ة، ومر هم مه املريا ، ال تربّ ر إسكككقاط حق هللا ت اىل، أو حقمجق امليت مه 

                                 
 . وتصّمف يسري.553 /4( املههم 1)

 .472 /7( تبيني احلقائق 2)

 .1646 /3( ا ظم: امل مج ة 3)
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الهقما . فككاألحمجط يف هكك ا البككاب: إرماج الزكككاب مه رأس املككال، نري أ ككه ال يره  امليككت إذا كككان 
 فّمط يف أبائها، فإ ه ظاي هب ا اله ل، وقد أفضه إىل ما قد  مل، وليس له إال ما قد س ه.

األحمجط أ را خنمجها مه  )): -رمحه هللا–ال المة الشككككككككككككيخ حممد وه صككككككككككككاحل ال ثيمني قال 
تمكته؛ لت ّبق حّق أهل الزكاب هبا، فال تسق  وظبم مه  بيه احلّق، وسبق حّقهم  به حّق المجر ة، 

 .(1)((ولكه ال تره ه  رد هللا؛ أل ه رجل مصمد  به  دم إرماجها
  

                                 
 .47 /6( الشمح املمت  1)
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  .املبحث الثاين: الفرائض

 يه ثالثة مطالب:وف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املطلب األول: مريا  املسلم من الكافر
أّن الكافم ال يم  املسككبم حبال، فه ا جمم   بيه إذا  -رمحهم هللا–ال رالف وني ال بما  

 . (1)ي ي ْسب م الكافم قبل قسمة المكة

                                 
. -رمحهم هللا ت اىل–، والقمطيب، والرمجوي، واوه القران ( حكه ا هاع ها ة مه األئمة مرهم اوه حزم1)

= 
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ملسككككككككككبم ال يم  وارتبهمجا يف مريا  املسككككككككككبم مه الكافم، ف هب ال مجام مه أهل ال بم إىل أن ا
 .-رمحهم هللا– (2)، وارتيار القمطيب(1)الكافم كما ال يم ه الكافم، وهمج م هب األئمة األرو ة

 وكان مه احلجة هلم  به ذلك: 
أ ه قال زمه الهتخ: اي رسكككككمجل هللا! أيه  -رضكككككي هللا  رهما–ما رواه أسكككككامة وه زيد  -1

لما َيِةُث  )). مث قال: ((ِرْي َرْنِزلإ؟ (3)َوَ ْل َتَةكم لمنا َهِقيلٌ   )) :  رزل نًدا؟ قال الريب 

، قيل لبزهمي: ومه ور  أح طالب؟ قال: ور ه (( ْلُ ْؤِريُُ  ْلكماِ َةذ َولما  ْلكماِ ُة  ْلُ ْؤِرَي
ِ قيلا وطالب. أرمجه البشاري
(4). 

ََِْ ))قال:  أن الريب  و ره  -2 ََِْ َم  لكاِ َةذ ولما  ْلكماِ ُة  ْلُ سَ متهق  ((َملما َيِةُث  ْلُ سَ
 .(5) بيه

                                 
، ا قراع 11/53، شمح الرمجوي  به صحيخ مسبم 566 /4، املههم 174ا ظم: مماتب ا هاع ص 

 وما و دها. 108 /2يف مسائل ا هاع 

 /2، شككمح اوه هجي  به المسككالة 490 /7، تبيني احلقائق 101 /2( ا ظم: أحكام القم ن لبجصككاص 1)
، شككككمح 29 /6وما و دها، روضككككة الرالبني  182، حاشككككية اوه اخلياط  به شككككمح اخلمشككككي ص 324

 .40 /1، ال  ب الهائض 154 /9، املغ  32المحبية لسب  املاربي  ص 

. ورالف يف ه ه املسككككككك،لة م اذ وه جبل كما رواه  ره أومج باوب، ورال املنمرني 567 /4( ا ظم: املههم 2)
–كما حكه القمطيب   رمي، وحكي  ه اوه املسيب، ومسموقيان كما رواه  ره الدام اوية وه أيب سه

. ا ظم: سكككره -رمحه هللا–وشكككّكك يف صكككحة  سكككبة اخلالف إىل نري الصكككحاوّيني اوه قدامة  .-رمحه هللا
، سككككككككككككككره 221 /3( واحلديت و ده، 2912أيب باوب يف الهمائض، حب هل يم  املسككككككككككككككبم الكهار؟ )

وما و دها.  266 /2(، 2999ض، حب يف مريا  أهل الشككككككككككمن وأهل ا سككككككككككالم، )الدارمي يف الهمائ
 .155 /9، املغ  232 /10احلاوي 

همج أومج يزيد  قيل وه أيب طالب، أرمج  بي وج هم، وكان األسّه. أتّرم إسالمه إىل  ام الهتخ، وقيل: و د احلديبية. ( 3)
وقيل: يف أول رالفة يزيد قبل احلمّب. ا ظم: أسد الغاوة وهاجم يف أول سرة مثان. قيل: ماا يف رالفة م اوية، 

 .4/438، ا صاوة 3/560

 وما و دها. 17 /8(، 4282يمجم الهتخ، ) ( أرمجه البشاري يف املغازي، حب أيه ركز الريب 4)

، 12/61(، 6764( أرمجه البشاري يف الهمائض، حب ال يم  املسككككككككبم الكافم، وال الكافم املسككككككككبم، )5)
= 
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احلكككديكككت بليكككلا  به ا قركككاع التمجار  وني  )): -رمحكككه هللا–قكككال ال المكككة اوه بقيق ال يكككد 
املسكككككبم والكافم، ومه املتقّدمني مه قال أبّن املسكككككبم يم  الكافم والكافم ال يم  املسكككككبم، وك،ن 

ديت امل كمجر ه ا تشكككككككككككبيه حلركاح، حيت يركخ املسكككككككككككبم الكافمب الكتاوية خبالف ال كس. واحل
يٌل ِرْي د ر؟   )) ::يككدّل  به مككا قككالككه اجلمهمجر، وهمج قمجلككه  . سككككككككككككككببككه: أّن أح ((و ْل َتَةكم لمنا َهِق
؛ ألّن  بياا وج همًا كاه مسككككككككككككبمني (1)طالب ملا ماا ي يمْ ه  بيد وال ج هما  ، وور ه ِ ق يلا وطالبا

 .(2)((حيرئٍ  فبم يمًث أح طالب
 -رضككككي هللا  رهما–أويه  ه جّده  بد هللا وه  ممو ما رواه  ممو وه شكككك يب  ه  -3

َََتَّى)): قال: قال رسككككككككككككككمجل هللا  أرمجه أومج باوب واوه  ((لما َيَتَو َرُث أْ ُل ِر ََّتْيِي شَ
 .(3)ماجة

 .(4): أّن ا سالم والكهم مّبتان شىت، فمججب أن ال يتمجارًثوجه التمس ك به

                                 
 .53 /11(، 4116يف الهمائض، حب ال يم  املسبم الكافم، وال يم  الكافم املسبم، ) ومسبم

، ذو اجلراحني، ، وأرمج  بي همج ج هم وه أيب طالب وه  بد املربب القمشكككككككككي، اهلامشي، اوه  ّم رسكككككككككمجل هللا  (1)
ان همج وأصكككككحاوه سكككككبب إسكككككالم وذو اهلجمتني، اجلمجاب أومج اجلمجاب، كان مه متقّدمي ا سكككككالم، وهاجم إىل احلبشكككككة، وك

 ة مثان س به جيش منتة و د زيد وه حار ة فاسكتشكهد همج وزيد فيها يف هابى األوىل  . أّممه الريب الرجاشكي 
 .1/592، ا صاوة 1/154مه اهلجمب. ا ظم: هت يب األتا  والبغاا 

 وما و دها. 17 /4( إحكام األحكام 2)
، واوه ماجة يف 221 /3(، 2911هل يم  املسككككككككككككككبم الكهار؟، )( أرمجه أومج باوب يف الهمائض، حب 3)

. وأرمج حنمجه المم ي يف 322 /3(، 2731الهمائض، حب مريا  أهل ا سككككككالم مه أهل الشككككككمن، )
، -رضكككككككككككي هللا  رهما–( مه مسكككككككككككرد جاوم وه  بد هللا 2108الهمائض، حب ال يتمجار  أهل مبتني، )

قال  -رضككككي هللا  رهما–وه أيب ليبه. وحديت اوه  ممو وقال: ه ا حديت ال   مفه إال مه حديت ا
: وسكككرد أيب باوب إىل  ممو صكككحيخ، وقال  ره األلباين يف ا روا  62 /12احلاف  اوه حجم يف الهتخ 

 : وه ا سرد حسه. 121 /6

 .16 /9( البيان لب مماين 4)
= 
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مكككا، امتر  التمجار  ويرهمكككا ككككالككككافم : أّن ككككّل مّبتني امتر  ال قكككل ويرهمن املعقول -4
واملسككككبم، وألّن التمجار  مسككككتحّق حلمجالية، وقد قر  هللا المجالية وني املسككككبم وال مي، 

 .(1)فمججب أن يرقر  وه التمجار 

 
 املطلب الثاين: توار  أهل مل ت  خمتلفت 

إذا ، وأمككا (2)ال رالف وني أهككل ال بم يف تمجريككت أهككل املبكّكة المجاحككدب و ضككككككككككككككهم مه و ض
 به -ارتبهت ه ه املبل، فإّن املسكككبم ال يم ه يهمجبي وال  صكككماين  رد الكافة، وال كس ك لك 

  رد ال امة، وارتبهمجا يف اليهمجبي والرصماين وافمجسي، هل يتمجار مجن  به قمجلني: -ما سبف
– (5)، وارتيككار القمطيب(4)، واحلرككاوبككة(3): ال يتمجار مجن، وهمج مكك هككب املككالكيككةالقول األول

 .-هم هللارمح
، (6): يتمجار مجن إذا اتهقمجا يف الكككككك مككككككة أواحلمب، وهمج مكككككك هككككككب احلرهيككككككةالقول الثبباني

 .-رمحهم هللا– (7)والشاف ية
 : األدلة

 :أدلة أصحاب القول األول

                                 
 .234 /10( احلاوي 1)

 .2077 /4( ا ظم: وداية افتهد 2)

. وارتبف يف املكك هككب 419 /2، الهمجاكككه الككدواين 335 /2، التهمي  480 /3و ككة الكربى ( ا ظم: املككد3)
هل املبل  ال  فق  أو أكثم، ف به األول، اليهمجبية مبة، والرصكككككككككككككما ية مبة، ونريمها مبة، و به الثاين: 

 الشمح كبها مبل، فافمجسي ال يم ه  باب الشمس... ا ظم: اخلالف يف ه ا  رد الرهماوي، والدربيم يف
 .311. ومشه ربيل  به األول كما يف تتصمه ص 402 /4الصغري 

 . 44 /1، ال  ب الهائض 229 /3، ا قراع 64 /8( ا ظم: الهموع 4)

 وما و دها. 568 /4( ا ظم: املههم 5)

 .490 /7، تبيني احلقائق 31 /30، املبسمجط 449 /4( ا ظم: تتصم ارتالف ال بما  6)

 .35 /3، مغ  احملتاج 29 /6، روضة الرالبني 17 /9 مماين ( ا ظم: البيان لب7)
= 
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 -رضككككي هللا  رهما–ما رواه  ممو وه شكككك يب  ه أويه  ه جّده  بد هللا وه  ممو  -1
َََتَّىلما َيَتَو َرُث أْ )): قال: قال رسككككككككككككككمجل هللا  أرمجه أومج باوب واوه  ((ُل ِر ََّتْيِي شَ

 .(1)ماجة
 هه التمجار  وني أهل املّبتني، واليهمجبية والرصكككككككككككما ية  : أّن الريب وجه االسههههههههتدالل منه

 .(2)مبتان، فبم يتمجارًث ويرهما كاملسبم م هما
أّن  ملا  هه إر  املسكككككبم مه الكافم، والكافم مه املسكككككبم، بّل  به : أبّن الريب ونوقش

 .(3)املماب حملّبتني ا سالم والكهم، وأّن الكهم كّبه مبة واحدب
وأجيب: أبّن اسكككتداللا حملههمجم، مقاول املرظمجم، وهمج ضككك يف، ول ا قال ا مام اوه رشكككد 

 .(4)((والقمجل ودليل اخلراب فيه ض ف وراصة هرا )): -رمحه هللا–احلهيد 
ب ويرهم، وال اتهككككاق يف بيه، فبم يم  : أّن كككككّل فميِقنْي مرهم ال ممجاالمن املعقول -2

 .(5)و ضهم و ضا كاملسبمني والكهار
 : أدلة أصحاب القول الثاني

 قمجله ت اىل:  -1                ( :73سمجرب األ هال اشية). 
 ض، كان ذلك : أّن هللا ت اىل ملا ج ل الكّهار و ضككككككككككككككهم أوليا  ووجه االسههههههههههتدالل منه

ممججبا ال باا التمجار  ويرهم؛ ألّن المجالية قد صكككارا  بارب  ه إ باا التمجار  ويرهم، فاقتضكككه ))
 ممجمه إ باا التمجار  وني سككككككككككائم الكهار و ضككككككككككهم مه و ض م  ارتالف مببهم؛ ألّن االسككككككككككم 

 .(6)((يشمبهم ويق   بيهم، وي تهمّ ق اشية وني أهل املبل و د أن يكمج مجا كهارا

                                 
 ( سبق  مجيه يف املربب الساوق. 1)

 .157 /9( ا ظم: املغ  2)

 .450 /4( ا ظم: تتصم ارتالف ال بما  3)

 .2078 /4( وداية افتهد 4)

 .21 /13، ويرظم: ال رريب 157 /9( املغ  5)

 .76 /3( أحكام القم ن لبجصاص 6)
= 
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  ه ا االسكككتدالل حمل ارضكككة وقمجله ت اىل:  قشونو              

                                ( :17سكككككككككككككككمجرب احلج اشية ،)

 .(1)فج بهم مبال
لما َيِةُث  ْلُ ْسِ َم  لكاِ َةذ ))قال:  أن الريب  -رضي هللا  رهما –أسامة وه زيد  ه  -2

 .(2)متهق  بيه ((ولما  ْلكماِ ُة  ْلُ ْسِ َم
ال يم  املسكككبم الكافم، بليلا  به أّن نري املسكككبم  : أّن قمجل الريب وجه االسههتدالل منه

 .(3)يم  نري املسبم وال الكافم املسبم بليبه: أ ه يم  الكافم، وقمجله 
التمجار  وني املّبتني،  : أبّن املههمجم مككككككدحمجض حملررمجق، فقككككككد قر  الريب وينهههههاقش

 والرصماين واليهمجبي  به مّبتني تتبهتني، فال يتمجارًثن.
: أّن الكهكككار مشككككككككككككككمكمجن يف الكهم وإن ترمجَّ مجا، كمكككا أّن املسككككككككككككككبمني من املعقول  -3

 .(4)مشمكمجن يف احلّق وإن ترمّج مجا
 :ترجيحال

ال ي يظهم  ردي أ ما و ظما همج القمجل األول؛ فقد صكككككّحت السكككككرة يف الداللة  به ت ّدب 
املبل، والمجاق  يشهد وترافمها و دم املراصمب ويرها، وكّل واحدب مه املبل املشتبهة تضّبل األرمى.  

 رضككككككككي هللا–وينيّد القمجل األول حديت  ممو وه شكككككككك يب  ه أويه  ه جّده  بد هللا وه  ممو 
ال َيِةُث  مُلسََِْ ُم  لكا ةذ ولما  ْلكماِ ُة  ْلُ سََِْ َمذ َولما َيَتو رثون )): قال: قال رسكككككمجل هللا  - رهما

، واجلم  وني ه ه اجلمل يف سككككككككككككككياق واحد بليل واضككككككككككككككخا  به (5)أرمجه البيهقي ((أ ل ر  ت  
 رريب م ىن.االرتالف ويرها، وأّن كال مرها يرش  حكما راصا، وإال ما كان لبجمبة األ

                                 
 .21 /13ال رريب  (1)

 ( سبق  مجيه يف املربب الساوق.2)

 . 17 /9، البيان لب مماين 450 /4( ا ظم: تتصم ارتالف ال بما  3)
 .235 /10( احلاوي 4)

 .218 /6( أرمجه يف السره الكربى، يف الهمائض، حب ال يم  املسبم الكافم وال الكافم املسبم، 5)
= 
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 ، وهللا أ بم.التأسيس أوىل من التأكيد: قيل: حتمل  به الت،كيد، فإن قيل
أ ه  ((لما َيَتَو َرث أْ ُل ِر ََّتْيِي)):  :وظاهم قمجله  )): -رمحه هللا–قال ال المة الشمجكاين 

ملّبتني ال يم  أهل مبة كهمية مه أهل مبة كهمية أرمى..ومحبه اجلمهمجر  به أّن املماب إبحدى ا
 .(1)((ا سالم، وحألرمى الكهم، وال اهه وك ْ د  ه ا

 ويدل  به صككككككككككككككحة ه ا امل هب أيضكككككككككككككككا قمجل هللا  ز وجل:            

   ( :48سمجرب املائدب اشية). فال مب (2)فقد ج بهم هللا ت اىل مبال تتبهة، وشمائ  مت ّدبب" ،
 به شككمي ة إوماهيم، واليهمجب  به شككمي ة ممجسككه، والرصككارى  به شككمي ة  يسككه، فهي تز م أهنا 

 .(3)مبل مت دّ بب، وشمائ  تتبهة"
مث إّن طمب قمجل املشككالهني يبزم مرككه حتممي  كككاح الكتككاويككة، أو إححككة املشككككككككككككككمكككة، وكالمهككا 

حلصكككككككككمجاب، وإليه  حطالن، فبما ورال بّل ذلك  به االرتالف وني ه ه املبل. وهللا ت اىل أ بم
 املمج  واملآب.

                                 
 .551 /6(  يل األوطار 1)

 .161: اخلالصة يف  بم الهمائض ص ( ا ظم2)

 .569 /4( املههم 3)
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 املطلب الثالث: معىن الكاللة
الكاللة ذكما يف ممجضكككككككككك ني مه الكتاب ال زيز، وكالمها يف سككككككككككمجرب الرسككككككككككا  ويف أحكام 

 املمجاريككت، أوهلمككا قمجل هللا ت ككاىل:                          

                                 ( 12اشية). 
 واملمجض  الثاين قمجله  ز وجل:                              

                                        

                                        اشيككة

 .(176األرريب مه السمجرب )
ووق  وني السبف يف الصدر األول ارتالف يف املقصمجب حلكاللة، ف هب  امتهم إىل أّن 

 (2)، وارتيار القمطيب(1)الكاللة هي: مه ال ولد له وال والد، و به ه ا م اهب األئمة األرو ة
 .-رمحهم هللا–

                                 
وما و دها،  مدب القاري  151 /30وما و دها، املبسكككككككمجط  86 /2( ا ظم: أحكام القم ن لبجصكككككككاص 1)

 /10، احلاوي 34 /13وما و دها، ال رريب  570 /4، املههم 333 /5، إكمال امل بم 195 /18
 .432 /2وما و دها، جام  ال بمجم واحلكم  8 /9، املغ  60 /9، البيان لب مماين 255

 وما و دها. ورالف يف املسكككككككككك،لة أمري املنمرني  مم وه اخلراب واوه  باس  570 /4( ا ظم: املههم 2)
يف إحككدى الموايتني  رهمككا، فقككاال: الكاللككة: مه ال ولككد لككه فق   به ظككاهم اشيككة األرريب، وروي  ه 

قمجل اجلمهمجر، وصككككككككككككككمجوه البيهقي واوه قدامة  رهما وأ كم أومج   مم التمجقف، و ره و ه اوه  باس مثل
 مم واملازري تالهة اوه  باس. وأشكككككككككككككك  األقمجال قمجل احلكم أبن الكاللة مه بون األب، كما رواه  ره 
اوه جميم يف تهسككككككككككككككريه،  وذكم القمطيب قمجال راو ا: أن الكاللة ورمج ال م األح د وهمج قمجل اوه األ مايب. 

، السره 303إىل ص  301 /10(، 19183 بد المزاق يف الهمائض، حب الكاللة، )ا ظم: املصرف ل
 /6الكربى لببيهقي يف الهمائض، حب حجككب ا رمجب واألرمجاا مه كككا مجا حألب واالوه واوه االوه، 

، املغ  223 /2، امل بم 356 /4، االست كار 479-475 /6، جام  البيان )تهسري الرربي( 225
 .171 /2، املههم 9 /9
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 وهلم يف ذلك أبلة مرها:
 قمجله ت اىل:  -1                                

                                   

                                   

    ( 176سمجرب الرسا  اشية). 
: أّن الكاللة م،رمجذب مه تكّبل الرسككككككككككككككب وإحاطته وجه االسههههههههههتدالل من اآلية الكرمية

حمليت، وذلك يقتضككي ا تها  اال تسككاب مربقا مه ال ممجبيه األ به واألسككهل، وترصككيصككه  به 
لده أظهم مه ا تسككاوه ا تها  المجلد تربيه  به ا تها  المجالد ورميق األوىل؛ ألّن ا تسككاب المجلد إىل وا
 .(1)إىل ولده، فكان ذكم  دم المجلد تربيها  به  به  دم المجالد ورميق األوىل

َدَخَل ه م َّ رسََََول  هلل وأنا    ))قال:  -رضككككككككككككككي هللا  رهما– ه جاوم وه  بد هللا  -2

هلل! رةيٌض ال أْهِقُلذ  تَوضَّأمذ  مَصبُّو  ه م َّ ري َوضوِئِ ذ  مَعقمْ ُتذ  مُقْ ُت: يا رسول      

 .(2). متهق  بيه((إنَّ ا يةثين كاللٌنذ  نزلْت سين  ملري ث
، وما كان له (كاللة)ال شكككككككككّك أّن جاوما قد أطبق  به ور ته  )): -رمحه هللا–قال القمطيب 

وار ا يمجمئٍ  سكككككككككككمجى أرمجاته، فإّن أحه كان ق ت ِل يمجم أحد، وتمن سكككككككككككب  وراا وجاوما، فهّه الاليت 
 يت أجيب فيهّه وقمجله: تاهه كاللة، وهّه الال                وي يكه له ولد ،

 .(3)((وال والد، فقد ظهما صحة قمجل مه قال: إّن الكاللة ما  دا المجلد والمجالد
 فقال: اي رسككككمجل هللا!   ه أيب سككككبمة وه  بد الممحه قال: جا  رجلا إىل الريب  -3

                    :ِلًد    ))، قككال لما و  لمًد  َو رواه  ((َرْي لمْم َيْتُةْك َو
 .(4)أومج باوب يف املماسيل

                                 
 .432 /2( جام  ال بمجم واحلكم 1)

، 393 /1(، 194وضككككككككككمج ه  به مغمه  بيه، ) ( أرمجه البشاري يف المجضككككككككككمج ، حب صككككككككككّب الريب 2)
 . والبه  ملسبم.58 /11(، 4124ومسبم يف الهمائض، حب مريا  الكاللة، )

 وما و دها. 8 /9وما و دها، ويرظم: املغ   570 /4( املههم 3)

. وهمج ممسكككككككل، وم  ذلك يف إسكككككككرابه كالم، كما أفابه 424(، ص 361ائض، حب الكاللة، )( يف الهم 4)
 /2حمققه ب/  بد هللا الزهماين، وروي متصككككككال، وصككككككمجب أومج حامت ا رسككككككال كما  قبه  ره اوره يف ال بل 

(، كما ضككك ف احلاف  اوه رجب وصكككبه و كم 1639، يف حب  بل أربار رويت يف الهمائض، )291
 .432 /2ب. جام  ال بمجم واحلكم أيب هميم 

= 
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إن   ْد َرأمْيُت يف  لكاللن رأًياذ ))قال:  أيب وكم الصككككديق   ه ربيهة رسككككمجل هللا  -4

ٍَْدُه لما َشِةيكم لمُ ذ وإْن َيُك  َخعمًأ  مِ ن   و لشَّْيعماِنذ و هلل َبةيٌء ِرْنُ ذ   هْن كان صَو ًبا  مِ َي  هلل َو

ْسُتْبِ َف ه ة   ْسَتْحِي  ِرَي  هلل تبارك   إنَّ  ْلكم مالمنم َرا َخ ما  ْلَولمَد َو ْلَو ِلَدذ    َّا    ال: إن   لمأم

 .(1)رواه الدارمي ((وتعاىل أْن ُأخاِلَف أبا بكة ِ   َرْأِيِ 
:  قل ه  مه ال بما  ا هاع  به أن املماب حلكاللة اما نقل من اإلمجاع على هذ -5

 ما رال المجالد والمجلد، وميكه محبه  به أحد وجهني:
وأه ت )): -رمحه هللا– (2): أّن املقصككككككككككككككمجب وه ا هاع و د اخلالف، قال اوه  ريةاألول
 به أّن ا رمجب ال يم مجن م  اوه وال م  أب، و به ه ا مضككككككككككككت األمصككككككككككككار  اآلناألمة 

 .(3)((األ صارو 
وه ا مب   به مسكككك،لة أصككككمجلية هي: ا هاع و د اخلالف، وصككككححه هاهري األصككككمجليني 

 .(4)رالف مله شّ  فقال مبر  ذلك
: أن يكمجن  قل ا هاع مبريا  به  دم صكككككككككحة اخلالف يف الصكككككككككدر األول، الوجه الثاين

وه ا ظاهم  ،-رضككككككككككككككي هللا  رهم–وقد ط ه يف المواية  ه  مم وه اخلراب واوه  باس 
قال: وال  حني  قل تهسكككككككككككري الكاللة  ه و ض الصكككككككككككحاوة  (5)صكككككككككككري  ا مام ال مماين

 .(6)تالف هلم

                                 
 /6، وأرمجه اوه جميم يف تهسككككككككككريه 264 /2(، 2976( سككككككككككره الدارمي، يف الهمائض، حب الكاللة، )1)

 ، والسياق له.475

همج أومج حممد  بد احلق وه نالب وه  رية احملاريب، الغمهطي، كان إماما يف الهقه والتهسكككري وال موية. أر   ه والده، ( 2)
الغسكككاين والصكككديف، وحممد وه الرالع. و ره اوره محزب، وأومج ج هم وه مضكككا  وها ة. ألف كتاب المججيز  وأومجي  بي

يف التهسري. ولد سرة إحدى ومثا ني وأرو مائة، وتمجيف رمضان سرة ا رتني وأرو ني ومخسمائة. ا ظم: سري أ الم الربال  
 .129، شجمب الرمجر الزكية ص19/587

 .42 /4( احملمر المججيز 3)

 .290 /2، حتهة املسنول 2540 /6( ا ظم املس،لة مهّصبة أببلتها يف هناية المجصمجل 4)

همج  ماب الديه، وقدوب املسبمني، ومهيد الرالبني، أومج اخلري حيىي وه أيب اخلري ساي وه أس د وه حيىي ال مماين. كان ( 5)
يمه، ورحل إليه، وصّرف البيان، ونمائب المجسي  حيه  امله ب، ويقمجم وه ليبه، وشمحه حلبيان،  شم ال بم وبالب ال

، طبقاا الشاف ية 2/553لبغزا ، ونري ذلك. تمجيف سرة مثان ومخسني ومخسمائة. ا ظم: هت يب األتا  والبغاا 
 .7/336الكربى 

 .60 /9( ا ظم: البيان لب مماين 6)
= 
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: فم ىن الكاللة  رد أهل البغة وأهل التهسكككككري مه ال ولد له وال االسههههتدالل ابللغة -6
الكاللة يف ه ا املمجضكككككككككككككك   رد  )): -رمحه هللا–. قال أومج  مم اوه  بد الرب (1)والد

وبسكككككككان ال مب وم اين كتاب هللا ت اىل هم املتكّببمجن مه المجر ة ومحم امليت،  ال بما 
ممه ي يبد امليت وال ولده امليت، وذلك أهنم حمجا  امليت، وليسككككككمجا آبحئه وال أبورائه 
ال يه رمج مرهم ورمجمجا مره، فهم ا رمجب لألب واألم، ولألم، مث و دهم سكككككككككككككككائم 

 .(2)((ال بما : الكاللة مه ال ولد له وال والدال صبة جيمون جمماهم، ول لك قال 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                 
 /5اييس البغكككة ، م جم مقككك346-342 /30، هج ال موس 449-446 /9( ا ظم: هتككك يكككب البغكككة 1)

 .143 /12وما و دها، لسان ال مب 121

 .186 /5( التمهيد 2)
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 املبحث األول: اللباس.
 عشر مطلبا: مخسةوفيه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املطلب األول: حترمي لباس احلرير على الرجال وإابحته للنساء
لسكككككمف حىت يف : إّن هللا سكككككبحا ه هنه  ه امقدمة)) : -رمحه هللا–قال احلاف  اوه ال ميب 

الثمجب، وأمم حلقصكككككككككككككككد يف كّل م ىن، وربق اشبمي حمتاجا إىل الر ام والشككككككككككككككماب، ورّكب فيه 
الشهمجب الدا ية إىل است ماهلما، و مجَِّ هما إىل سمف وتمف، وقصد وفمجا، وهنه  ه األّول وأمم 

ك يف حلثاين، وصككككككككككمف الرهي كيف شككككككككككا ، كّل ذلك حكمة حلغة، وأرج، التمت  مبا قّدم مه ذل
 .(1)((الّد يا ألهل الّديه إىل اشرمب، وإمنا قّدمه  رمجاه هلم، وتمنيبا فيما أ ّده هلم

                                 
 . 163 /7. وذكم  شمب أقمجال يف لباس احلميم يف 162 /7(  ارضة األحمجذي 1)

= 
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: فكك هككب هككاهري أهككل ال بم إىل حتممي لبككاس احلميم  به الّمجككال، أمهها حكم لبههاس احلرير
 .-رمحهم هللا– (2)، وارتيار القمطيب(1)وإححته لبرسا ، و به ه ا م اهب األئمة األرو ة

 مه األبلة هلم  به ذلك:وكان 
لما َتْ َبسََُو   ْلَحِةيَة؛  مهنَّ َرْي )): قال: قال رسككككككمجل هللا   ه  مم وه اخلراب  -1

 .(3)متهق  بيه ((لمِبَسُ  يف  لدُّْنَيا لمْم يْ َبْس  يف  آلخةة

                                 
، املقدماا املمهداا 192 /4، جمم  األهنم 31 /7، تبيني احلقائق 107-105 /11( ا ظم: البراية 1)

، البيككان 100 /3، احلككاوي 348 /3، أسككككككككككككككهككل املككدارن 260 /13ومككا و ككدهككا، الكك رريب  429 /3
 .475 /1، ا  صاف 62 /2، الهموع 304 /2، املغ  457 /1، مغ  احملتاج 533 /2لب مماين 

. واملشكالهمجن  به فميقني حسكككككككككككككككب ما ذكم القمطيب، أحدمها مير  مربقكا حىت 386 /5( ا ظم: املههم 2)
–ل. أما املر  فصكككككككحيخ  ه  بد هللا وه  مم، و بد هللا الزوري لبرسكككككككا ، واشرم جييز مربقا حىت لبمجا

أما اوه  مم فمواه  ره الرسككائي يف الزيرة، حب التشككديد يف لبس احلميم وأن مه لبسككه  -رضككي هللا  رهم
، وأما اوه الزوري فمواه  ره ا مام مسككككككبم يف البباس 588 /8(، 5323يف الد يا ي يببسككككككه يف اشرمب، )

ومكككا و كككدهكككا. ويرظم  269 /14(، 5377ب حتممي لبس احلميم ونري ذلكككك  به المجكككال، )والزيركككة، ح
. وهب ا ي بم أّن مه حكه ا هاع  به التحبيل لبرسكككككا  فإ ه تسكككككامخ يف ذلك، كما 149 /11احملبه 

 .322 /7إال أن يقصد ارتهاع اخلالف. يرظم: االست كار  -رمحه هللا–حكاه أومج  مم 

، 350 /10(، 5834 الببككاس، حب لبس احلميم لبمجككال، وقككدر مككا جيمجز مرككه، )( أرمجككه البشككاري يف3)
. 269 /14(، 5377ومسككككككككككككككبم يف الببكاس والزيركة، حب حتممي لبس احلميم ونري ذلك  به المجال، )

 والبه  لبج هي.
= 
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رِيا  قال: أ ْهد ِيْت لمسككككمجل هللا   ه  بي وه أيب طالب  -2 ، فب ت هبا (1)ح بَّةا سكككك 
ت هككا، فِ ِمفككْت  الغضككككككككككككككككب يف وجهككه، فقككال: إّ ، فِكبِ  عْث بها إليك     ))ب سككككككككككككككْ إن   لمْم أْب

 .(2)رواه مسبم ((ِلَتْ َبَسهاذ إنَّ ا َبَعثُت بها إليك لُتَشقِّقمها ُخُ ًة  ب   لن َساِء
حميما وشككماله، وذهبا ويميره، مث رف  يديه فقال:  قال: أر  رسككمجل هللا  و ره  -3

ٍََة ٌم)) ٍِلٌّ إلناِثِهْمإنَّ َ ذْيِي   .(3)رواه األرو ة إال  المم ي (( َه مى ُيكوِر ُأرَِّت ذ 
هنه  ه لبس احلميم، وأذن يف الرسكككككا   : أّن الريب وجه االسههههتدالل من هذه األحايث

وببسككه، وه ه  صككمجص واضككحة الداللة يف املربمجب، فكان حجة  به مه أحح               أو 
 .(4)حّمم مربقا

                                 
  مه الّسري: الّسريا : وكسم السني وفتخ اليا  واملّد:  مجع مه الربوب االره حميما كالسيمجر، فهمج ف ِ ال( 1)

القّد. هك ا يموى  به الصهة. وقال و ض املت،ّرميه: إمنا همج حّبِة سريا   به ا ضافة، واحتّج أبّن 
سيبمجيه قال: ي  ا ف ِ ال  صهًة، ولكه اتًا، وشمح السريا  ححلميم الصايف، وم راه حبة حميم. الرهاية 

 .459يف نميب احلديت واأل م مابب: )سري(، ص 

، يف ، وحنمجه  رد البشاري وغري له  الريب 274 /14(، 5387خ مسكككبم، املمجضككك  السكككاوق، )( صكككحي2)
 .365 /10(، 5840البباس، حب احلميم لبرسا ، )

، والرسكككككككككائي يف الزيرة، حب 214 /4(، 4057( أرمجه أومج باوب يف البباس، حب يف احلميم لبرسكككككككككا ، )3)
اوه مككاجككة يف الببككاس، حب لبس احلميم والكك هككب ، و 539 /8(، 5159حتممي الكك هككب  به المجككال، )

. والبه  لبقزوي . وله شكككككاهد مه حديت أيب ممجسكككككه األشككككك مي ورحمجه 157 /4(، 3595لبرسكككككا ، )
، والرسككككككككككككككككائي يف 161 /7(، 1720أرمجككه الممكك ي يف الببككاس، حب مككا جككا  يف احلميم والكك هككب، )

ح  قراع كما أفابه اوه  بد اهلابي  . وصححه المم ي، وأ لّ 540 /8(، 5163املمجض  الساوق، )
، وحديت  بي صكككككححه  بي وه املدي  كما  قبه  ره القمطيب 180( ص 481يف احملمر يف احلديت )

، ناية 87 /4، و صككككككككككككككححه اوه ال ميب واأللباين يرظم: أحكام القم ن الوه ال ميب 386 /5يف املههم 
 وما و دها. 57(، ص 77املمام )

 .386 /5( ا ظم: املههم 4)
= 
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يف جمجاز  -رمحكككه هللا–وارتهكككاع اخلالف: قكككال الرمجوي  -رمحهم هللا–مكككا  إهكككاع ال ب -4
، وقكككد..ككككان فيكككه رالف لب ض اليوموهمج جمم   بيكككه  ))لبس الرسككككككككككككككككا  لبحميم: 

 . (1)((السبف وزال
 

 املطلب الثاين: اجللوس على احلرير وافرتاشه
لبّمجال اجلبمجس  به إذا  بت أّن لبس احلميم حماما  به الّمجال، مباح لبّرسككككا ، فهل جيمجز 

 احلميم وافماشه، أو ليس هلم ذلك؟
ذهكب ههمجر أهكل ال بم إىل أّن اجلبمجس  به احلميم وافماشكككككككككككككككه حمّمما  به الّمجكال، و بيكه 

 .-رمحهم هللا– (5)، وارتيار القمطيب(4)، واحلراوبة(3)، والشاف ية(2)م هب املالكية
 وكان مه احلجة هلنال   به ذلك:

أْن نْشَةَب يف سِنَيِن  لذََّ ِب و لِفضَِّنذ  َنهانا  لنَِّب َّ ))قال:   يهة ما وراه أومج ح  -1

َََُل  يهََاذ وهْي ُلْبِس  حلمةية و لََد يبََاجذ وأْن َنْجِ َس ه ميََْ  أرمجكككككه  ((وأْن نََْأك
 .(6)البشاري

 .(7)((وه ا  ّا يف املس،لة ))قال اوه ورال: 

                                 
 .267 /14( شمح الرمجوي  به صحيخ مسبم 1)

 .372 /2، شمح زروق  به المسالة 261 /13، ال رريب 1718 /3( ا ظم: امل مج ة 2)

 .457 /1، مغ  احملتاج 533 /2، البيان لب مماين 100 /3( ا ظم: احلاوي 3)

 .475 /1، ا  صاف 66 /2، الهموع 304 /2( ا ظم: املغ  4)

وما و دها. ورالف يف املسككككككككككككككك،لة أومج حريهة، و بد املبك مه املالكية،  429و 390 /5ههم ( ا ظم: امل5)
فمأاي أّن االفماش جائز، وشككبهتهم أّن اجلبمجس ليس لبسككا، واملرهي  ره همج الببس، و يت تهريد األصككبني 

، 4/194، جمم  األهنم 1977 /4المواية ، تتبف 32 /7إن شكككككككككككككككا  هللا ت اىل. ا ظم: تبيني احلقائق 
 .2/372شمح زروق  به المسالة 

 .10/359(، 5837( صحيخ البشاري، البباس، حب افماش احلميم، )6)

 .87 /4، ويرظم: أحكام القم ن الوه ال ميب 112 /9( شمح اوه ورال  به صحيخ البشاري 7)
= 
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اأب ه ظا -رمحه هللا–وت ّقبه احلاف  اوه حجم  ، وهمج رالف يف له  ال (1)هم وليس  صكككككككككّ
يهيككد؛ إذ الظككاهم يبزم األركك  وككه مككا ي يمججككد مبج ا إىل التكك،ويككل، مث إّن ال بمككا  يتسكككككككككككككككاحممجن يف 

 إطالق الرا  به نري مماب األصمجليني، وهمج كثري، وهللا أ بم.
ه له، لر اٍم صككككككككرِكِ تْ  ِبِ ْت رسككككككككمجل هللا  (2)أّن جّدته م ِبْيِكةِ   ه أ س وه مالك  -2

، قال أ س وه مالك: فِكق ْمت  إىل ِحصكككككرٍي ((ُ ورو   مُأصَََ َِّ  لمُكْم))ف،ِكِل مره، مث قال: 
ْحت ه  مباٍ ، فقام  بيه رسكككمجل هللا  مِجبَّ م ْه ط مجل  ما ل ب ِس، فِرضكككِ ، وصكككِهْهت  لرا قد  اسكككْ

نْي، مث ا صككككككككمف. رْكِ تكِ  أه والِيتيم  وراِ ه، والِ جمجز  م ْه ورائرا، فصككككككككبَّه رسككككككككمجل هللا 
 .(3)متهق  بيه
، بليلا  به قد اسههود  من طول ما لُب سَ قمجله يف احلصككري:  )): -رمحه هللا–قال اوه ال ميب 

، وقد  بت الرهي  ه لباس احلميم، فال جيمجز افماشه  .(4) ((أّن االفماش لباسا
–طيب : أن لبس كّل حبسكككككككككككككبه، فببس الهماش اجلبمجس  بيه. قال القم من جهة املعىن -3

ولبكككاس مكككا يك ْهِمش: اجلبمجس  بيكككه، و به هككك ا هكككاهري الهقهكككا  مه  )): -رمحكككه هللا
أصكككحاورا ونريهم، رالفا ل بد املبك مه أصكككحاورا، فإ ه أجازه، وي يِم اجلبمجس  به 
ا، وه ا ليس وشككككككيٍ ؛ فإّن لباس كّل شككككككي  حبسككككككبه، وقد قال أ س اوه  احلميم لباسككككككً

 .(5)((قد  اسمجّب مه طمجل ما ل ب سِ : فق ْمت  إىل حصرٍي لرا مالك 

                                 
 .360 /10( فتخ الباري 1)

إىل  احلديت أّن جّدته مبيكة ب ت رسمجل هللا   به الصحيخ، والضمري المجارب يف هي جّدب أ س وه مالك ( 2)
 به الصحيخ، وقيل:  سحاق وه  بد هللا وه أيب طبحة، واألول رّجحه ال سقالين،  ط ام، أل س وه مالك 

 .8/320، ا صاوة 6/268والثاين رّجحه اوه األ ري تب ا أليب  مم. وهللا أ بم. ا ظم: أسد الغاوة 

، ومسكككككبم يف املسكككككاجد، 633 /1(، 380ب، حب الصكككككالب  به احلصكككككري، )( أرمجه البشاري يف الصكككككال3)
(، 1497حب جمجاز اجلما ة يف الرافبة، والصككككككككالب  به احلصككككككككري ومخمب و مجب ونريها مه الراهماا، )

 . والبه  ملسبم.164 /5

 .30 /2(  ارضة األحمجذي 4)

 .390 /5( املههم 5)
= 
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 املطلب الثالث: لبس احلرير للعل ة
الشكككمي ة ا سكككالمية أححت أشكككيا  مه احملّمماا  رد حصكككمجل االضكككرمار أو احلاجة إليها، 

 كما يف أكل امليتة أو اخلرزيم...  رد حصمجل املشمصة.

هية، تردرج حتتها ه ه ، قا دب كبّية، ترتظم فمو ا فق-رمحهم هللا–ومه هرا قّمر الهقها  
احلاجة تنز ل منزلة الضرورة، عامة املس،لة وما شاهبها، وتضّمها وما شاكبها، وصانمجها وقمجهلم: 

 .(1)كان  أو خاصة
واحلكة إذا أصكككككككاوت ا  سكككككككان، فإّن جبده قد حيتاج إىل  مجب فيه لني كاحلميم وحنمجه، وقد 

ية لدف  ما ترشككككككك،  ره احلكة ، فهل ه ه احلاجة تبيخ لبمسكككككككبم لبس (2)قيل: إّن احلميم فيه راصكككككككّ
 احلميم أو ال؟

ة، وهمج مكك هككب احلرهيككة ، وقمجل (3)ذهككب ههمجر أهككل ال بم إىل إححككة لبس احلميم مله وككه حكككّ
 .-رمحهم هللا– (7)، وارتاره القمطيب(6)، واحلراوبة(5)، و بيه م هب الشاف ية(4) رد املالكية

                                 
 /1د املتضّمرة لبتيسري لشيشرا  بد الممحه ال بد البريف ( ا ظم القا دب مبحمج ة مهصبة يف كتاب القمجا 1)

241. 

 .124 /6( فتخ الباري 2)

. رالفككا ملككا يمجمهككه كالم الزيب ي أ ككه رككاص و بككد الممحه والزوري. يرظم تبيني 511 /9( ا ظم: رب احملتككار 3)
 .37 /7احلقائق 

 .372 /2ه المسالة ، شمح زروق  ب455، القمجا ني الهقهية ص 351 /2( ا ظم: التهمي  4)

 .458 /1، مغ  احملتاج 535 /2، البيان لب مماين 101 /3( ا ظم: احلاوي 5)

 ، 306 /2( ا ظم: املغ  6)

يف املسكككككك،لة، فبم يم جمجاز لبس احلميم لب بة،  -رمحه هللا–. ورالف ا مام مالك 398 /5( ا ظم: املههم 7)
 /7، وه ا الظه مبثبه، وهللا املمجفق. ا ظم: االست كار وا ت ر له و ض األئمة أب ه ي يببغه حديت الباب

. و سكككب احلاف  اوه حجم اخلالف 455، القمجا ني الهقهية ص 430 /3، املقدماا املمهداا 324
وإىل ا مام أيب حريهة، وفيه ارتالف وني األحراف سككككككككككككككبق ويا ه. يرظم:  فيه إىل  مم وه اخلراب 

 .124 /6فتخ الباري 
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 ومه األبلة هلم  به ذلك:
َرخََّص لعْبِد  لةمحي بي َهْو،    أنَّ رسََََول  هلل )): ه مككالككك مككا رواه أ س و -1

ٍِكَّن  كاَنْت ِبِه اذ أو َوَجمإ      و لزَُّبْيِة ْبِي  لَعوَّ ِم يف  لُقُ ِص  حلمِةيِة يف  لسَََََّفمِة ِرْي 

 .(1)متهق  بيه ((كاَن به ا
ٍْ ي ْبَي َهْو،  و لزَُّبْيِة ْبَي  ْلَعوَّ)): و ره  -2 سول  هلل    أنَّ هْبَد  لةَّ َشكمَو  إىل ر   م 

 .(2)متهق  بيه (( لقمْ َلذ  مَةخََّص لمُه ا ِ   ُ ُ ِص  ْلَحِةية ِ   غمز ة  لمُه ا
ل بككد الممحه والزوري يف لبككاس احلميم  تمريا الريب  )): -رمحككه هللا–قككال ا مككام القمطيب 

ة أو لبقمككل، يككدّل  به جمجاز ذلككك لبضككككككككككككككمورب، ووككه قككال هككا ككة مه  أهككل ال بم، وو ض لبحكككّ
أصككككككككككككككحاب مالك، وأما مالك: فمر ه يف المجْجهنْي ، واحلديت واضككككككككككككككخ احلّجة، إال أن يّد ي 

 .(3)((اخلصمجصية هبما، وال يصّخ. أو ل ّل احلديت ي يببْغه
 

 املطلب الرابع: الرخصة يف العلم من احلرير يف الثوب
لبرسكككا ، وأّن لبسكككه لب ّبة ممّراا تقّمر فيما سكككبق أّن لبس احلميم حمّمما  به المجال، ومباح 

 .-رمحهم هللا–فيه  رد اجلمهمجر مه ال بما  
 فإذا  بت ه ا: فما حكم ال بم مه احلميم يكمجن يف الثمجب، هل همج جائزا أو ال؟

 ارتبف ال بما  يف ذلك  به قمجلني:

                                 
، ومسكككككككككبم يف البباس 123 /6(، 2919ري يف اجلهاب والسكككككككككري، حب احلميم يف احلمب، )( أرمجه البشا1)

. والبه  277 /14(، 5396والزيرككككة، حب إححككككة احلميم لبمجككككل إذا كككككان وككككه حكككككة أو حنمجهككككا، )
 لبريساومجري.

 .278 /14(، 5400(، ومسبم يف املمجض  الساوق، )2920( أرمجه البشاري يف املمجض  الساوق، )2)

 .398 /5املههم ( 3)
= 



 االختيارات الفقهّية لإلمام أبي العّباس القرطبّي في غير العبادات

 688 

: جيمجز ال بم مه احلميم، وذلك وقدر أصكككب ني إىل أرو ة أصكككاو ، وهمج م هب القول األول
رمحهم – (5)، وارتاره القمطيب(4)، واحلراوبة(3)، وم هب الشكككاف ية(2)، وقمجل  رد املالكية(1)حلرهيةا

 .-هللا
رمحهم – (6): ال جيمجز ال بم يف الثمجب مه احلميم، وهمج املشهمجر  رد املالكيةالقول الثاني

 .-هللا
 :األدلة

 :أدلة أصحاب القول األول
أيب وكم، قال: أْرسكككبْت  أتا  إىل  بد هللا وه  مم ما رواه  بد هللا ممجىل أّم سكككبمة ورت  -1

، وميثِمِب األْرج مجان مّ م أشيا   ال ة: الِ ِبِم يف الثمْجب  ، وصمْجِم رجب (7)فقالْت: وبغ  أّ ك حت 
كبَّه! فقال    بد هللا: أّما ما ذِكْما م ْه رجٍب: فكيف مبْه يصككككككككككككككمجم األود؟!، وأما ما 

؛ فإيّن ت ت  مم وه اخلراب يقمجل: ت ت رسكككككككمجل هللا ذكما  مه الِ ِبم  يف الثّكمجْ   ب 
ا ميِثمب  ((إنَّ ا َيْ َبُس  حلةيَة َرْي ال خالَق ل    ))يقمجل:  ت  أْن يكمجِن ال ِبم  مركْه، وأمكّ هكْ . فش 

ا، فقالْت:  األْرج مجان: فه ه ميثمب  بد هللا، فإذا هي أِْرج مجان! فمِجْ ت  إىل أتا  فِشبّكْمهت 
                                 

 .2/326، البباب 7/31، تبيني احلقائق 4/410ا ظم: االرتيار لت بيل املشتار ( 1)

 .2/502، الهمجاكه الدواين 2/373، شمح زروق  به المسالة 1/226ا ظم: الرمجابر والزايباا ( 2)

 .1/459، مغ  احملتاج 2/534ا ظم: البيان لب مماين ( 3)

 .1/614، م مج ة أو  الرهه 1/176تهه ا راباا ، مر1/142ا ظم: ا قراع ( 4)

 . 5/392ا ظم: املههم ( 5)

 .455، القمجا ني الهقهية ص3/432، املقدماا املمهداا 1/267ا ظم: البيان والتحصيل ( 6)

ا، وأصكككككككككككبها: ممْج مب، –امليثمب حلكسكككككككككككم ( 7) مه بة مه مه المجًثرب، يقال: و  م وًثرًب، فهمج و ري، أي وطي ا لنيّ 
ب ِبْت المجاو ايً ؛ لكسكككككككككم امليم، وهي مه مماكب ال جم، ت مل مه حميم أو بيباج. واألرجمجان: صكككككككككب  فق  

أمحم، ويتش  كالهماش الصكككككككككككككغري، وحيشكككككككككككككه وقره أو صكككككككككككككمجف، جي بها الماكب حتته  به المحال فمجق 
به ، مكابب: )و م(. واألرجمجن: وهتخ اهلمزب  958اجلمكال. ا ظم: الرهكايكة يف نميكب احلكديكت واأل م ص

، شككككككمح الرمجوي  به مسككككككبم 5/393ما  قل القمطيب، ووضككككككّمها  به ما صككككككحخ الرمجوي. ا ظم: املههم 
14/268. 

= 
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ِرة  بيباج،   (1)، ف،ْرِمِجْت إ َّ ج بًَّة طيالسكككككككككككةل هللا ه ه ج ّبة  رسكككككككككككمج  كسكككككككككككموا ّية، هلا ل بكْ
وفْمجْيها مكهمجفنْي حلّديباج، فقالْت: ه ه كا ْت  رد  ائشة حىت ق ب ضْت، فبما ق ب ِضْت 

 .(2)رواه مسبم ((يِكْبِبس ها، فِرْحه   غسب ها لبمْمضه ي ْستْشهه هبا قِكِبْضت ها، وكان الريب 

مر   بد هللا الِ ِبِم احلميم يف الثمجب إمنا كان أل ه )): -رمحه هللا–أومج ال باس القمطيب قال 
متّسك و ممجم الرهي  ه لبس احلميم، وك، ه ي يببغه حديت  مم ال ي رواه س مِجيد وه نهبة اشيت 
ا يف الرهي ال اّم....)وقمجل أتا : ه ه ج بَّ  مجاب: إ مال ذلك املشصككككككككَّ ة يف  رم الباب. والصككككككككّ

( حِتْتجُّ وكك لككك  به جمجاز الِ ِبم مه احلميم؛ فككإّن اجل بكّكة كككان فيهككا لِب ركِكةا مه حميم، رسككككككككككككككمجل هللا 
وكا ْت مكهمجفة ححلميم. ووجه االحتجاج و لك: أ ه إذا كان القبيل مه احلميم املصككككمت املشي  

 .(3) ((يف الثمجب جائزًا، كان ال بم حجلمجاز أوىل
بن بي  ة د          ))، قككككال: مككككا رواه أومج  ثمككككان الرهككككدي -2 تاب ه ة وحني رم هت نا ك تا أ

نهى هي  حلةية إال  كذ ذ وأشَََار بأصَََبعْي   ل  َتْيي  بأمْيِربيجان أّن رسَََول  هلل 

 .(4). متهق  بيه((ت يان  إلبهام.  ال:  ي ا ه  نا أن  يعين  لهالم

 هلل  نهى نيّب)) ررب حجلاوية فقال:  و ه سككككككككككككككمجيد وه نهبة أّن  مم وه اخلراب  -3

 (5)رواه مسبم ((َهْي ُلْبِس  حلةيةذ إال روضم إصُبَعْييذ أو ثالث ذ أو أربم. 

ويف هكك ه الموايككة إححككة ال بم مه احلميم يف الثمجب إذا ي يزب  )): -رمحككه هللا–قككال الرمجوي 
 به أرو  أصككككاو ، وه ا م هبرا وم هب اجلمهمجر، و ه مالٍك روايةا مبر ه، و ه و ض أصككككحاوه 

                                 
 .5/393أي نبيظة، ك،هنا مه طيبسان، وهمج الكسا  الغبي . املههم ( 1)

 .14/268(، 5376أرمجه مسبم يف البباس والزيرة، حب حتممي لبس احلميم ونري ذلك لبمجال، )( 2)

 .5/392 املههم( 3)

، 10/350(، 5828أرمجكككه البشكككاري يف الببكككاس، حب لبس احلميم لبمجكككال وقكككدر مكككا جيمجز مركككه، )( 4)
. والبه  14/270(، 5378ومسككككككككككككككبم يف الببككككاس والزيرككككة، حب حتممي لبس احلميم ونريه لبمجككككال، )

 لببشاري.

 .14/273(، 5384أرمجه مسبم يف املمجض  الساوق، )( 5)
= 



 االختيارات الفقهّية لإلمام أبي العّباس القرطبّي في غير العبادات

 690 

، وه ان القمجالن ممبوبان (1)ححة ال بم وال تقديٍم أبرو  أصككككككاو ، ول قال: جيمجز وإْن  ظمرواية إب
 .(2)((هب ا احلديت الصحيخ، وهللا أ بم

 :أدلة أصحاب القول الثاني
رِيا  قال: أ ْهد ِيْت لمسكككككمجل هللا   ه  بي وه أيب طالب   -1 ، فب ت هبا إّ ، (3)ح بَّةا سككككك 

ت ها، فِ ِمْفت   إن   لمْم أْبعْث بها إليك ِلَتْ َبسَََهاذ إنَّ ا ))الغضكككككككككب يف وجهه، فقال: فِكِبب سكككككككككْ

 .(4)رواه مسبم ((َبَعثُت بها إليك لُتَشقِّقمها ُخُ ًة  ب   لن َساِء

هنه  بياا  ه ل ْبس  السككككككككككككككريا ، وهي  مجع مه الربوب  : أّن الريب وجه االسههههههههههتدالل منه
 .(5)ال بم مه احلميماالرها احلميم، فه ا بليلا  به حتممي 

 .(6)ارتبهمجا يف ال بم مه احلميم، فال جيمجز لبسه : أّن السبف من املعقول -2

 :الترجيح
همج القمجل األول؛ لصكككككككحة األحابيت المجاربب يف  صكككككككيا  -وال بم  رد هللا ت اىل-ال ي يمّجخ 

مقّمر  رد  ه ا القدر امل كمجر مه الرهي ال ام، والرا اخلاص يقضكككككككككككه وه  به ال اّم  به ما همج
  بما  األصمجل. وهللا أ بم.

                                 
. ومحل القمطيب كالمه  به القدر املسكككككككككككككممجح وه 1/226ا يف الرمجابر والزايباا همج قمجل اوه حبيب كم( 1)

 .5/392وهمج أرو  أصاو . ا ظم: املههم 

 .14/274شمح الرمجوي  به صحيخ مسبم ( 2)

ري: ( 3) ريا : وكسكككم السكككني وفتخ اليا  واملّد:  مجع مه الربوب االره حميما كالسكككيمجر، فهمج ف ِ ال  مه السكككّ السكككّ
ا يموى  به الصكككككهة. وقال و ض املت،ّرميه: إمنا همج حّبِة سكككككريا   به ا ضكككككافة، واحتّج أبّن القّد. هك 

سيبمجيه قال: ي  ا ف ِ ال  صهًة، ولكه اتًا، وشمح السريا  ححلميم الصايف، وم راه حبة حميم. الرهاية 
 .459يف نميب احلديت واأل م مابب: )سري(، ص 

، يف ، وحنمجه  رد البشاري وغري له  الريب 274 /14(، 5387( صكككحيخ مسكككبم، املمجضككك  السكككاوق، )4)
 .365 /10(، 5840البباس، حب احلميم لبرسا ، )

 .3/432ا ظم: املقدماا املمهداا ( 5)

 استظهم وه القمجل حلكماهة بون التحممي. وهللا أ بم. -رمحه هللا–املصدر الساوق. إال أّن اوه رشد ( 6)
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 املطلب اخلامس: لبس املعصفر واملزعفر وما كان فيه نرة من الثياب
األصكككككككككككل يف البباس احلّل، فقد امنّت هللا  به ربقه أبْن وهبهم مه األلبسكككككككككككة ما يكسكككككككككككمج 

و ض   مجراهتم، ويمجاري سككككككككككككككمج هتم، وأ ركككاهم مكككا يتزيّرمجن ويتجّمبمجن وكككه، نري أ كككه ورب الرهي  ه
األلبسكككة كاحلميم لبمجال، وورب الرهي يف أحابيت  ه و ض األلمجان وو ض الصكككب ، وقد ارتبف 

يف كيهية الت امل م  ه ه الرصككككككككككككمجص، فمأيت وسكككككككككككك  كالمهم يف ه ه  -رمحهم هللا–أهل ال بم 
 القضية يف  ال  مسائل:

 املسألة األوىل: لبس املعصفر
 .(1)مامل صهم: همج املصبمجغ حل صهم، وهمج صب  أمح

 يف لباس امل صهم  به  ال ة أقمجال: -رمحهم هللا–وارتبف ال بما  
، وارتيكككار (3)، واحلركككاوبكككة(2): يكمه لبكككاس امل صككككككككككككككهم، وهمج مككك هكككب احلرهيكككةالقول األول

 رمحهم هللا.(4)القمطيب
رمحهم (6)، وم هب الظاهمية(5): حيمم لباس امل صهم، وهمج قمجل  رد احلرهيةالقول الثاني

 .-هللا
 ،(7): جيمجز لباس امل صهم، وهمج املشهمجر مه م هب املالكيةالثالث القول

                                 
 .399 /5( املههم 1)

 .192 /4، جمم  األهنم 332 /5، الهتاوى اهلردية 515 /9ظم: الدر املشتار م  رب احملتار ( ا 2)

 .370 /2، شمح ال مدب ]كتاب الصالب[ 299 /2، املغ  208 /2( ا ظم: مسائل صاحل ألويه 3)

 .400 /5( ا ظم: املههم 4)

 وما و دها. 515 /9، رب احملتار 192 /4( ا ظم: املبتقه شمح املرتقه حباشية افم  5)

 . ول زاب اوه حزم أن الصالب فيه حطبة سمجا   كان  املا ذاكما لبرهي أم ال!46 /4( ا ظم: احملبه 6)

.والقمجل الثكاين يف املك هكب همج 266 /13، الك رريب 305 /7، االسككككككككككككككتك ككار 353 /2( ا ظم: التهمي  7)
يف  -رمحه هللا–وه ا  ا ا مام مالك  كماهته يف احملافل وجمام  الراس، وإححته يف البيمجا واألفرية،

. وأنمب الزرقاين فحكه أن املشككككككككككككككهمجر  ه ا مام مالك همج الكماهة مربقا. و سككككككككككككككبه 409 /2املمجط، 
أكمه الثمجب املهككدم  ))لبمككدو ككة، والكك ي فيهككا كماهككة املهككّدم فق ، وأمككا  به ا طالق فال، والرا فيهككا: 

= 
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– (3)فقالمجا وكماهته مربقا (2)(املشككككككككب  محمب)، واسككككككككتثىن املالكية املهّدم مره (1)والشككككككككاف ية 
 .-رمحهم هللا

 : يظهم   أّن ذلك راج  إىل ارتالف األحابيت المجاربب يف ه ا الباب.سبب الخالف
 :األدلة

 :قول األول والثانيأدلة أصحاب ال
 بّي  ِكمْجوِكنْي   قال: رأى رسكككمجل هللا  -رضكككي هللا  رهما–ما رواه  بد هللا وه  ممو  -1

 .(4)رواه مسبم ((إنَّ  ِذِه ِرْي ِثَياِب  لُكفَّاِر  م ما َتْ َبْسَها))م ِ ْصِهِمْيه ، فقال: 
ِهِمْيه  فقال: ويف رواية قال: رأى الريب  -2 ؟، ((أمُأرُّكم أَرَةْتكم ِبَهَذ ))  ِبيَّ  ِكمْجوِكنْي  م ِ صكككككككككْ

ب ه ما؟ قال:  : أِْنس  ٍِْةْ ُه ا))قك ْبت   .(5)أرمجها مسبم ((َبْل أ
َنَهى َهْي ُلْبِس  لِقسََ    و مُلَعصََْفمِةذ وَهْي َتَبتُِّم  أنَّ رسََول  هلل )) و ه  بي وه أيب طالب 

 .(6)رواه مسبم (( لّذَ ِبذ وَهْي  ة َءِة  لُقْةسن يف  لّةكوع

                                 
أل ه يرتهض. قال: وكمهه أيضككككا لبمجال يف نري ا حمام. حل صككككهم لبمجال والرسككككا  أن حيمممجا يف ذلك؛ 

قبت الوه القاسم: أي الصب  كان يكمهه مالك؟ قال: المجرس والز همان وال صهم املهدم ال ي يرتهض، 
ا –وما و دها. وفيها أيضككا   ه ا مام سككحرمجن  478 /1. املدو ة ((وي يكه يمى حملمشككق واملمجّرب أبسككً

يف ال صب  صب اليمه، أو يف شي   يكره للمحرم أن حيرم: هل كان مالك قبت ))قال:  -رمحه هللا
مه ألمجان الثيكككاب نري الز همان والمجرس؟ قكككال: ي يكه مكككالكككك يكمه شككككككككككككككيئكككا مكككا رال المجرس والز همان 

. وه ا واضككككخ يف أن املقصككككمجب حلكماهة املهّدم بون نريه. يرظم: املدو ة ((وامل صككككهم املهّدم ال ي يرتهض
 . 313 /4ح الزرقاين  به املمجط، ، شم 43 /2

 .460 /1، مغ  احملتاج 68 /2، روضة الرالبني 280 /14( ا ظم: شمح الرمجوي  به صحيخ مسبم 1)

 .677( ا ظم: امل جم المجسي  مابب: )فدم(، ص 2)

 478 /1( ا ظم: املدو ة الكربى 3)

 .279 /14(، 5401امل صهم، )( أرمجه مسبم يف البباس والزيرة، حب الرهي  ه لبس المجل الثمجب 4)

 (.5403( يف املمجض  الساوق، ومقم: )5)

 (.5404( املمجض  الساوق، ومقم: )6)
= 



 االختيارات الفقهّية لإلمام أبي العّباس القرطبّي في غير العبادات

 693 

هنه  ه لبس امل صككككككككككككككهم، فحمبه  : أّن الريب وجه االسههههههههههتدالل من هذه األحاديث
أصككحاب القمجل الثاين  به التحممي، وصككمفه أصككحاب القمجل األول  به الكماهة، والصككارف همج 

 ما  يت يف أبلة القمجل الثالت. إن شا  هللا ت اىل.
ا رواه أمري املنمرني : أبن الرهي يف األحابيت حمممجل  به اخلصككككككككككككككمجص، ودليل مونوقش

 .(1)...وال أقمجل هناكم قال: هناين رسمجل هللا   بي وه أيب طالب 
رضككككككككككي –فقد رواه  بد هللا وه  ممو  أب ه ورب الرهي مه نري طميق  بي  وأجيب عنه

وه ا بليلا واضخا  به ال ممجم، وأّن الرهي ليس راصا و بي  -هللا  رهما
(2). 

 هني لب اّمة؛ ألّن اخلصمجص  به رالف األصل. وهللا أ بم.لبمجاحد  مث إّن هني الريب 
 : أدلة أصحاب القول الثالث

، وه ا بليل جمجاز امل صكككهم؛ لبس األمحم، وك ا و ض الصكككحاوة  اسكككتدّلمجا أبّن الريب 
 ، ومه األحابيت المجاربب يف ذلك:(3)أل ه مه البباس األمحم

ٍَْ َة َء ِرْي ُأْدمإذ َوَرأيُت   أنَُّ  َرأمى رسَوَل  هلل  )) ما رواه أومج جحيهة  -1 ِ   ُ بَّن  

َشْيًئا        َصاَب ِرْنُ   ُضوَءذ  مَ ْي أم ُضوًء ذ  مَةأمْيُت  لنَّاَس َيْبَتِدُروَن يلك  ْلَو ِب ماًلا أْخَةَج َو

ٍِِبِ ذ ثمَّ َرأمْيُت ِب ماًلا أمْخَة َج َهَنَزًة َتَ سََََّح ِبِ ذ َوَرْي لمْم ُيصََِْب ِرْنُ  أَخَذ ِرْي َب مِل صَََا

َص َّى إلمى  ْلَعَنَزِة بالنَّاِس     َةكمَز اذ َوَخَةَج رسوُل  هلل   ٍَْ َة َء ُرَش  ًة ذ  م ٍُ َّن   يف 

 .(4)متهق  بيه ((َرْكَعَتْييذ َوَرأمْيُت  لنَّاَس َو لدََّو بَّ َيُ ةُّوَن َبْيَي َيَدِي  ْلَعَنَزِة

                                 
( ه ه البهظة أرمجها ا مام مسككبم يف كتاب الصككالب، حب الرهي  ه قما ب القم ن يف المكمجع والسككجمجب، 1)

(1078 ،)4/ 421. 

 .454و 451 /2( ا ظم: م مفة السره واشًثر 2)

 .189 /10م:  ارضة األحمجذي ( ا ظ3)

، ومسكككبم يف الصكككالب، 629 /1(، 376( أرمجه البشاري يف الصكككالب، حب الصكككالب يف الثمجب األمحم، )4)
 .443 /4(، 1120حب سمب املصبي، )

= 
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ٍُ َّن       كاَن رسََََول  هلل  )) قال:  ه الربا  وه  ازب  -2 ُتُ  يف  َرْةبوًهاذ و ْد رأمْي

ٍَْسَي ِرْنُ   .(1)متهق  بيه ((ٍَْ ة َء را َرأْيُت أ
لبس األمحم، وامل صككهم مره، فدّل  به جمجاز  : أّن الريب وجه االسههتدالل من احلديث 

 لبسه.
: أبّن املس،لة مهموضة يف امل صهم راصة، والدليل ليس يف املد ه، وهمج قابح يف ويناقش

 الستدالل، ومبرل له.ا
 :الترجيح

 القمجل الثاين، وذلك ملا  يت: -وال بم  رد هللا ت اىل-أصّخ األقمجال يف املس،لة 
: قمجب أبلتهم، فاألحابيت امل كمجرب صمحية يف الرهي  ه ه ا الببس، وظاهمه  التحممي، أوال

وه ه األحابيت  )): -رمحه هللا–وال صكككككككككككككككارف ههرا إىل الكماهة. ول ا قال ال المة اوه القيم 
 .(2)((ال م ارض هلا، فال جب ممه تمكها صرحية يف التحرمي

: أّن امل صككككككككهم مه لباس الكهار، وفيه التشككككككككبه حلرسككككككككا ، وأيهما كان  بة املر ، فهمج اثنيا
كاٍف يف الّزجم  ره، والترهري مره. م  أ ه ذ ك ِم أّن أّول مه لبسككككككككككككككه قارون وها ته، حني رمجمجا 

رمج يف  )) رهم أ ه:  -رمحه هللا–شككككيتهم، كما حكه ا مام أومج  بد هللا القمطيب متبشميه يف م
 . (3)((سب ني ألها م ْه تِكِب  ه،  بيهم امل صهماا، وكان أّوِل مه ص ب ِ  له الثياب امل صِهِمب

: أّن ما جا  وه أصككككحاب القمجل الثالت مه األبلة  اّمة يف الّبمجن، وأبلة املر  راصككككة اثلثا
 هم، واخلاص يقضه وه  به ال ام، كما همج مقّمر  رد ها ة األصمجلّيني.حمل ص

وال حجة م  مه أححه إال أن يّد ي أّن ذلك رصككككككككككككككمجص  )): -رمحه هللا–قال أومج  مم 
وليس ل بي؛ لقمجلكككه: هنكككاين وال أقمجل: هنكككاكم، وهككك ا البه  حمهمجظ يف حكككديكككت  بي مه وجمجه، 

                                 
، ومسبم يف الهضائل، حب يف 376 /10(، 5848( أرمجه البشاري يف البباس، حب الثمجب األمحم، )1)

 .89 /15(، 6018ن أحسه الراس وجًها، ) وأ ه كا صهة الريب 

 .39 /6( ت بيق ا مام اوه القيم  به هت يب السره لبمر ري 2)

. وه ا الكالم مرقمجل  ه ا مام أمحد وه حربل، كما ذكمه املمباوي 281 /13( ا ظم: تهسكككككككككري القمطيب 3)
 .521 /1يف ا  صاف 

= 
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لرهي  ره صكككككككككحيخ مه حديت  بي ونريه، ؛ ألّن احلديت يف ادعوى اخلصهههههههوص فيه بشهههههههيء
 .(1)((ال فيما رالهها واحلجة يف سرة رسمجل هللا 

راوً ا: أما أصكككككككحاب القمجل األول ومحل الرهي  به الكماهة فيحتاج إىل صكككككككارٍف، وي يْقمِج 
 يف  ظمي صارفا ههرا، وال بم  رد هللا ت اىل.

 املسألة الثانية: لبس املزعفر
 يف لبس املز هم  به قمجلني: -رمحهم هللا–ارتبف الهقها  

 (4)، وارتيار القمطيب(3)، واحلراوبة(2): يكمه لبس املز هم، وهمج م هب احلرهيةالقول األول
 رمحهم هللا.

رمحهم (6)، وم هب الشككككككككاف ية(5): حيمم لبس املز هم، وهمج قمجل  رد احلرهيةالقول الثاني
 .-هللا

 .-رمحهم هللا– (7)الكية: جيمجز لبس املز هم، وهمج م هب املالقول الثالث
 :األدلة

 :أدلة أصحاب القول األول والثاني
ُجلُ  َنَهى رسََََول  هلل ))قكككال:   ه أ س وه مكككالكككك  -1 متهق     ((أْن َيَتَزْهفمَة  لةَّ

 .(8) بيه
                                 

 .121 /16( التمهيد 1)

 /9، الدر املشتار م  رب احملتار 332 /5، الهتاوى اهلردية 180البيت ص ( ا ظم:  يمجن املسككككككككائل أليب 2)
 .192 /4، جمم  األهنم 515

، شككككككككككككككمح ال مدب 271 /3، الشككككككككككككككمح الكبري أليب الهمج اوه قدامة 252 /1( ا ظم: الكايف الوه قدامة 3)
 .370 /2)كتاب الصالب( 

 .400 /5( ا ظم: املههم 4)

 وما و دها. 515 /9، رب احملتار 192 /4ه حباشية افم  ( ا ظم: املبتقه شمح املرتق5)

 .460 /1، مغ  احملتاج 68 /2، روضة الرالبني 535 /2( ا ظم: البيان لب مماين 6)

 .266 /13، ال رريب 304 /9، املرتقه لبباجي 77 /3( ا ظم: امل بم 7)

، ومسككككككككككككككبم يف 375 /10(، 5846( أرمجككه البشككاري يف الببككاس، حب الرهي  ه التز هم لبمجككال، )8)
 .305 /14(، 5473البباس والزيرة، حب هني المجل  ه التز هم، )

= 
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هنه  ه أْن يتز هم الّمجل، وه ا ظاهم يف املر ، ومحبه  : أّن الريب وجه االستدالل منه
 اهة، والثاين  به التحممي.الهميق األول  به الكم 

 أبمميه: ونوقش
 : أّن املقصكككككمجب وه أن يتز هم يف جسكككككده حلز همان، تشكككككّبها حلرسكككككمجان؛ ألّن الريب األول

 .(1)التز هم، واجلابب يف ه ا هي اجلم  والتبهيق  بت  ره و ه و ض الصحاوة 
 .(2): أّن ذلك راّص ححملمم، أما احلالل فيجمجز له التز همالثاين

وقد محل و ضكككككككهم الرهي  به احملمم. وه ا  ))حيت قال:  -رمحه هللا–اسكككككككتب ده القمطيب و 
فيككه و ككدا؛ ألّن الّرسككككككككككككككككا  والّمجككال ممرمج مجن مه التريككُّب  يف ا حمام، فال م ىن لتشصككككككككككككككيصككككككككككككككككه 

 .(3)((حلمجال
أّن الز همان طيب الرسككككككككككككككا ؛ أل ه يظهم لمج ه، و هه رحيه، وقد روى أومج هميمب  ه  -2

ِطيُب  لة جاِل را ظمَهَة رحُيُ  َوَخِفَ  لمْوُنُ ذ وِطيُب  لن ساِء را ظمَهَة  ))ال: ق الريب 

 .(4)أرمجه الثال ة ((لمْوُنُ  وَخِفَ  ِرحُيُ 

                                 
 . 77 /3، امل بم 50 /4( ا ظم: احملبه 1)

 .313 /4وما و دها، شمح الزرقاين  به املمجط،  266 /13( ا ظم: ال رريب 2)

 .400 /5( املههم 3)

 /2(، 2174المجل ما يكمجن مه إصككككككككككككككاوة أهبه، )( أرمجه أومج باوب يف الركاح، حب ما يكمه مه ذكم 4)
، والرسائي 175 /10(، 2787، والمم ي يف األبب، حب ما جا  يف طيب المجال والرسا ، )432

(. والبه  لألررييه. قال أومج  يسه: 5132يف الزيرة، حب الهصل وني طيب المجال وطيب الرسا ، )
. وله شكككككاهد  رد ((يف ه ا احلديت، وال   مف اتهه ا حديت حسكككككه، إال أن الرهاوي ال   مفه إال ))

(. قال أومج  يسكككككه: ه ا حديت حسكككككه 2788المم ي مه حديت  ممان وه حصكككككني ورحمجه ومقم: )
. 206نميب مه ه ا المججه، وصحخ إسرابه شيخ ا سالم اوه تيمية يف اقتضا  الصماط املستقيم ص 

( وهمج 3937ومقم: ) 730 /2م  الصككككغري وحديت أيب هميمب صكككححه الشكككيخ األلباين يف صكككحيخ اجلا
 وما و دها. 371 /3يف صحيخ الرسائي 

= 



 االختيارات الفقهّية لإلمام أبي العّباس القرطبّي في غير العبادات

 697 

 ّبة الكماهة يف ذلك: أ ه مه صكككككككككككككب  الرسكككككككككككككا ،  )): -رمحه هللا–قال أومج ال باس القمطيب 
ساِء را   ِطيُب  لة جاِل ر )): : وطيب الرسكككا ، وقد قال  ا ظمَهَة رحُيُ  َوَخِفَ  لمْوُنُ ذ وِطيُب  لن 

 .(1)((وهللا ت اىل أ بم ((ظمَهَة لمْوُنُ  وَخِفَ  ِرحُيُ 
 :أدلة أصحاب القول الثالث

صُّْفَةُة  هن    ))يف حديت طمجيل:  -رضكككي هللا  رهما–ما رواه  بد هللا وه  مم  -1 أرَّا  ل

ٍِبُّ أْن أمْصبََُ  بهاَيْصبَُُ  بهاذ   َرأمْيُت رسول  هلل   .(2)متهق  بيه ((أنا أ
مرزّه  ه  حلصككككهمب بليل  به اجلمجاز؛ إذ همج  : أن صككككب  الريب وجه االسهههتدالل منه

 أن يمتكب حمّمما، أو  يت خبالف ما هنه  ره.
يل أنَّ  ْبَي ُهَ َة كان َيْصبَُُ  ِثياَبُ  بالزَّْهفمة ِنذ  ق)): (3)وأصمح مه ه ا رواية الرسائي -2

 .((َيْصبَُُ  ل :  قال: كان رسول  هلل 
 ْحم م  مه الثّ ياب؟ فقال رسكككككمجل أن رجال سككككك،ل رسكككككمجل هللا  و ره  -3

: ما يبِبس  امل
لما َتْ َبسََََُو   لُقُ َص ولما  لع اِئَمذ وال  لسَََََّة وي ماتذ وال  لرب ِنَسذ وال )): هللا 

ِجُد َنْع مْيِيذ  مْ يَ          لما َي ٌٍَد  ل ا أ فماَ،ذ إ فمَل ري     خل ْ َبس ُخفَّْيِيذ وْلَيْقعمْعه ا أسََََ

 .(4)متهق  بيه (( لكعَبْيِيذ وال تْ َبسو  َشْيًئا ري  لث ياِب َرسَُّ   َزْهفمَة ٌن أوَوْرٌس

                                 
 .400 /5( املههم 1)

ْبتية ونريها، )2) ، ومسككككككككككبم يف احلج، 379 /10(، 5851( أرمجه البشاري يف البباس، حب الر ال السككككككككككٍّ
 . 332 /8(، 2810حب ا هالل حني ترب ت وه راحبته، ) 

. وصكككككحخ األلباين إسكككككرابه يف صكككككحيخ 528 /8(، 5130حب الز همان، )( سكككككره الرسكككككائي يف الزيرة، 3)
 .371 /3الرسائي 

، ومسكككبم يف احلج، 505 /3(، 1542( أرمجه البشاري يف احلج، حب ما ال يببس احملمم مه الثياب، )4)
 . والبه  لببشاري.313 /8(، 2783حب ما يباح لبمحمم حبج أو  ممب وما ال يباح..)

= 
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يف احملمم ال يببس شيئا مّسه ورس أو ز همان بليل  به  : أن قمجله وجه االستدالل منه
 .(1)جمجازه لغري احملمم

أنَّ هبد  هلل بي ه ة كان يْ َبُس  لثْوَب  ملمصَََْبوَغ )) ه هف :  (2)ما رواه ا مام مالك -4

 .((باملْشِقذ و ملمْصبوَغ بالزَّْهفمة ِن
 :الترجيح

و د المجقمجف  به المواايا المجاربب يف ه ه املسكككك،لة، يظهم أهنا  به ضككككموني: مرها ما يهيد 
 االستحباب.ظاهمها التحممي أو الكماهة، ومرها ما يهيد ظاهمها ا ححة أو 

: األولهتجا  ه ذلك، وهلم يف ذلك مسككككككككككككككبكان:  -رمحهم هللا ت اىل–وارتالف األئمة 
: وهمج واضكككككككخ مه قمجل القائبني حلتحممي، فإ ه تمجيخ ألحابيت الرهي  به    أحابيت الرتجي 

ا ححة، وقائل ه ا حيتاج إىل جمجاب مقر   ه تبك األحابيت املشالهة مل هبه، م  أّن المجيخ 
 ال يصار إليه م  إمكان اجلم  وهمج هرا ممكه وغري ت ّسٍف.

: وهمج مسككككككككككككككبك القمجل األول والثالت، أما األولمجن وهم اجلمهمجر، مذهب اجلمع: الثاين
فيصككككككككككككككّخ  به مكك هبهم إ مككال األحككابيككت كّبهككا، وذلككك حبمككل أحككابيككت الرهي  به الكماهككة، 

  الكماهة.واألحابيت اليت يهيد ظاهمها ا ححة هي الصارفة هلا إىل
وأصكككككككككحاب القمجل الثالت ه مجا ويرها أبن محبمجا أحابيت الرهي  به التز هم يف اجلسكككككككككد، 

 وا ححة يف املالوس والثياب.
ول ّل ه ا القمجل األرري همج األصككككككككككككككمجب، أل ه ي تمد  به رف  الت ارض وني األحابيت، 

 شي  واحٍد.خبالف القمجلنْي اشرِمْيه ، و بيه فالرهي وا ححة ي يتمجاربا  به 
وم  ذلك فاألحمجط لبمسكككككككبم أن يتجّرب الز همان مربقا؛ ألّن اخلالف يف املسككككككك،لة قمجيد، 

 ، وهللا ت اىل أ بم حلصمجاب، وإليه املمج  واملآب.واخلروج من اخلال  مستحبٌّ 
                                 

 . 221 /4ب اجلبيل ( ا ظم: ممجاه1)

. وقال ا مام 2/409(، 1737( يف املمجط،، يف البباس، حب ما جا  يف لبس الثياب املصككككككككككككككبغة وال هب، )2)
مالك: رأيت اوه هممز يببس الثمجب حلز همان، ووبغ  أن  را  وه يسككككككككككككار كان يببس الثمجوني المبا  وا زار 

 .18/195يرظم: البيان والتحصيل حلز همان، فإين ألبسه، وأستحب ذلك وأراه حسرا!. 
= 
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 املسألة الثالثة: لبس ما كان فيه نرة من الثياب
لبككاس األمحم مه الثيككاب، و بيكككه ذهككب ههمجر أهككل ال بم مه السككككككككككككككبف واخلبف إىل جمجاز 

 رمحهم هللا. (5)، ورجحه القمطيب(4)، وو ض احلراوبة(3)، والشاف ية(2)، واملالكية(1)م هب احلرهية
 ومه األبلة  به ه ا القمجل:

ٍَْ َة َء ِرْي ُأْدمإذ َوَرأيُت  أنَُّ  َرأمى رسَََوَل  هلل )) ما رواه أومج جحيهة  -1 ِ   ُ بَّن  

َشْيًئا       ِب ماًلا أْخَةَج  َصاَب ِرْنُ   ُضوَءذ  مَ ْي أم ُضوًء ذ  مَةأمْيُت  لنَّاَس َيْبَتِدُروَن يلك  ْلَو َو

ٍِِبِ ذ ثمَّ َرأمْيُت ِب ماًلا أمْخَةَج َهَنَزًة  َتَ سََََّح ِبِ ذ َوَرْي لمْم ُيصََِْب ِرْنُ  أَخَذ ِرْي َب مِل صَََا

ٍَْ َة َء   َةكمَز اذ َوَخَةَج رسوُل  هلل   ٍُ َّن   َص َّى إلمى  ْلَعَنَزِة بالنَّاِس   يف  ُرَش  ًة ذ  م

 .(6)متهق  بيه ((َرْكَعَتْييذ َوَرأمْيُت  لنَّاَس َو لدََّو بَّ َيُ ةُّوَن َبْيَي َيَدِي  ْلَعَنَزِة
ٍُ َّن       كاَن رسََََول  هلل  )) قال:  ه الربا  وه  ازب   -2 َرْةبوًهاذ و ْد رأمْيُتُ  يف 

ٍَْسَي  .(7)متهق  بيه (( ِرْنُ ٍَْ ة َء را َرأْيُت أ

                                 
 .515 /9( ا ظم: الدر املشتار وحاشية اوه  اوديه 1)

 .222 /4، ممجاهب اجلبيل 535 /6، فتاوى الربز  266 /13( ا ظم: ال رريب 2)

 .460 /1، مغ  احملتاج 369 /2، هناية احملتاج 336 /4( ا ظم: افممجع 3)

وما و دها، الشكككككككككمح الكبري  301 /2حلراوبة ونريمها، يرظم: املغ  ( همج ارتيار أيب حممد وأيب الهمج مه ا4)
3/ 273. 

فقالمجا وكماهة  -رمحهم هللا–وما و دها. ورالف يف ذلك احلراوبة  127 /6، و400 /5( ا ظم: املههم 5)
. 273 /3، الشككككككككمح الكبري 302 /2احلممب مربقا، وهمج مه مهمباهتم كما  ّا املمباوي. ا ظم: املغ  

، همج الكماهة أيضككككا، ول ل املقصككككمجب ما كان وز همان كما همج 192 /4أن ظاهم ما يف جمم  األهنم نري 
  ّا صاحب الدر املشتار وحمشيه، وهللا أ بم.

 ( سبق  مجيه يف مس،لة لبس امل صهم.6)

 ( سبق  مجيه يف مس،لة لبس امل صهم.7)
= 
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وكمه و ض أهل ال بم هي  ألمجان احلممب، وقد صكككّخ  ه الريب  )): -رمحه هللا–قال القمطيب 
  أ ه لبس ح بًَّة محما ، وقد لبس الريب ْهمب  به ما جا   ه اوه  مم ب ِ  حلصكُّ فال ، (1)ما صك 

 ه ذلك  املز هم؛ لرهي الريب ، وإمنا املكموه امل صككككككككككككككهم لبمجال و وجه لكراهة احلمرة مطلق ا
 .(2)((لبمجال

 .(3): أّن احلممب لمجنا، فهي كسائم األلمجانامل قمجلمن   -3
 املطلب السادس: وضع إحدى الرجل  على األخرى مستلقيا

إّن الشككككمي ة ا سككككالمية أوجبت سككككم ال مجرب، وج بته فمضككككا الزما  به كّل املسككككبمني، فال 
غري الزوجة ومبك اليمني، كما ال حيّل أن يت ّمد ف ل شككككي  حيّل ألحد أن يت ّمد كشككككف  مجرته ل

ينّبي إىل كشككككف ال مجرب، ومه هرا ورب الرهي  ه وضكككك  إحدى المجبني  به األرمي مسككككتبقيا، 
وكان الراس يف ذلك الزمان مّتزريه نري متسكككككككمولني نالبا، وال شكككككككّك أّن ه ه اهليئة قد تنّبي إىل 

ك: أبن كان متسككككموال، أو متزرا متحّهظا، فهل حتمم ه ه ا كشككككاف ال مجرب. أما مه كان  مه ذل
 اهليئة  بيه؟ 

 .-رمحهم هللا– (5)، وهمج ارتيار القمطيب(4)ذهب أكثم ال بما  إىل أ ه ال يكمه له

                                 
 ( سبق حديثه قميبا يف املس،لة الساوقة.1)

 .400 /5( املههم 2)

 .302 /2( املغ  3)

، شككككمح الرمجوي  به صككككحيخ مسككككبم 349 /2، االسككككت كار 280-277 /4( ا ظم: شككككمح م اين اشًثر 4)
. أمككا ا مككامككان مككالككك وأمحككد فرا اوه  بككد الرب واوه 574 /2، فتخ البككاري الوه رجككب 304 /14

هبهم. وي أقف  به رجب  به إححته  رهما صككككككككككككككماحة، وذكم الباقمجن ا ححة مه نري  زو إىل م ا
 املس،لة يف كتب الهقه. وهللا أ بم.

. و سكككككككككب القمطيب اخلالف يف املسككككككككك،لة إىل فقها  الشكككككككككام، وي يق    ه ا  رد 417 /5( ا ظم: املههم 5)
، وك ا قتابب وه الر مان، -رضكككي هللا  رهما–ك ب وه  جمب، وأيب سككك يد    ه نريه، وإمنا اخلالف فيه

، وذكمه اوه رجب 277 /4. رواه  رهم الرحاوي يف شمح م اين اشًثر -رمحهم هللا–وس يد وه جبري 
 .574 /2 رهم يف فتخ الباري 

= 
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 وهلم يف ذلك أبلة مرها:
ُرسَََْتْ ِقًيا يف  ْلَ سََِْجِدذ  أّنُ  َرأى رسََوَل  هلل )): (2) ه  ّمه (1) ه  ّباب وه متيم -1

ٍْدى ِرْج مْيِ  ه ى  لْخةىو ِض  .(3)متهق  بيه ((ًعا إ
بليل اجلمجاز. وينّيده  ف ل ه ه اهليئة، وف ل الريب  وجه االسككككككككككككككتدالل مره: أن الريب 

 ، وهمج الدليل الثاين.ف ل اخلبها  الماشديه 
ا أنَّ ُهَ َة ْبَي  ْلَبعَّاِب وُهث اَن ْبَي هف اَن رضََ   هلل هنه )) ه سكككككك يد وه املسككككككيب:  -2

 .(4)أرمجه ا مام مالك ((كانا َيْفَعالن يلك

جي س أٍد م  كان أبو بْكة وه ة وهث ان بي هفان )) ه ساي أيب الرضم قال:  -3

 .(5)أرمجه الرحاوي ((رَ ب ًعاذ وإٍدى رْج مْيِ  ه ى  لخةى
  به قمهبم مه رسمجل هللا )) ،: أ ه ف ل  ال ة مه اخلبها  الماشديه واالستدالل منه

، (6)(( بمهم أبممه، قد ف بمجا ذلك و ده، حبضككككككككككككمب أصككككككككككككحاوه هي ا..فبم يركم ذلك أحد مرهمو 
خ االسكككككككككتدالل وه بهم: أّن وضككككككككك  إحدى المجبنْي   به األرمى إمنا احملظمجر فيه رمجف  ويصكككككككككحّ 

 ا كشاف ال مجرب، فيستمجي المف  يف حالة االستبقا  والموّ ، فمىت ما كان متحّهظًا فال أبس.

                                 
 .289األ صاري، املازين، املدين.  قة مه الثالثة. وقيل: له ربية. ا ظم: تقميب الته يب ص ِنز يَّةهمج  باب وه متيم وه ( 1)

أل صاري، اخلزرجي، مث املازين. شهد أحًدا، وهمج قاتل مسيبمة همج  بد هللا وه زيد وه  اصم وه ك ب وه  ممو ا( 2)
، 3/146الك اب مبشاركة وحشي وه حمب. قتل يمجم احلمّب سرة  ال  وستني أايم يزيد وه م اوية. ا ظم: أسد الغاوة 

 .4/85ا صاوة 

اس ، ومسككككككككبم يف البب728 /1(، 475( أرمجه البشاري يف الصككككككككالب، حب االسككككككككتبقا  يف املسككككككككجد، )3)
 .304 /14(، 5471والزيرة، حب يف إححة االستبقا ، ووض  إحدى المجبني  به األرمى، )

. وأرمجه البشاري يف صككككحيحه يف 1/169(، 426( املمجط،، يف قصككككم الصككككالب، حب جام  الصككككالب، )4)
 املمجضككك  السكككاوق، و د ذكمه احلديت مباشكككمب، قال فيه: و ه الزهمي  ه سككك يد إ ...وذكم احلاف  اوه

 . 2/244ت بيقا. يرظم: تغبيق الت بيق  حجم أ ه إحالة مه البشاري  به ا سراب الساوق، وليس

 .278 /4( شمح م اين اشًثر، كتاب الكماهية، حب وض  إحدى المجبني  به األرمى، 5)

 .279 /4( شمح م اين اشًثر 6)
= 
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 ه جاوم وه  بد  (1)ه ا االسككككتدالل ما أرمجه ا مام مسككككبم يف صككككحيحه ويشكككككل  به
ٍْدى ِرْج مْيِ  ه ى  لخةى))قال:  -رضي هللا  رهما–هللا  ٍَُدُكْم ثمَّ َيَضُم إ  .((لما َيْسَتْ ِقَييَّ أ

 وقد ا هصل اجلمهمجر  ه ه ا أبجمجوة مرها:
مه  واجلبة مه أصكحاوه  : أّن ه ا احلديت مرسكمجل، وبليل الرسكخ ف ل الريب األول

 .(3)، ونريه(2)و ده، وه ا ارتيار ا مام الرحاوي
 .(4)أبّن الرسخ ال يثبت حالحتمال -رمحه هللا–وه ا اجلمجاب ضّ هه احلاف  اوه حجم 

ا ت ارضكككا تسكككاقرا، ورج را إىل ا ححة األصكككبية. الثاين: أّن احلديثني ت ارضكككا، وإذاجلواب 
وأقّل أحمجال األحابيت املت ارضكككككككككككككككة يف ه ا ))وهمج ارتيار احلاف  اوه  بد الرب، ويف ه ا يقمجل: 

الباب أن تكمجن مت ارضكككككككة فتسكككككككق  وتمج  إىل األصكككككككل، واألصكككككككل ا ححة حىت يمب احلظم، وال 
 .(7)((له وهللا أ بم م ارض (6)[ال] به مسبم إال ودليل  (5)[حكم] يثبت

وه ا املسكككبك ال يصكككار إليه م  إمكان اجلم ، وهمج ممكه هرا، فه ا أيضكككا ضككك يف، وهللا 
 أ بم.

                                 
هم، ووضكككككككككككككك  إحدى المجبني  به ( أرمجه يف كتاب البباس والزيرة، حب يف مر  االسككككككككككككككتبقا   به الظ1)

 .303 /14(، 5470األرمى، )

 .279 /4( ا ظم: شمح م اين اشًثر 2)

. و قل احلاف  يف الهتخ 122 /2، شككمح اوه ورال  به صككحيخ البشاري 348 /2( ا ظم: االسككت كار 3)
برل أن البشاري أ فنرى وهللا أعلم ))أن اوه ورال جزم حلرسككككككككخ، وليس ك لك وإمنا قال:  728 /1

حديت  بد هللا وه زيد م ارضككا حلديت جاوم، ول لك أربفه مبا رواه  ه اوه املسككيب أن  مم و ثمان 
ذهب إىل أن حديت جاوم مرسككككككككككككككمجل  فكأنهكاه يه الن ذلك، قال الزهمي: وكان الراس أبمم  ظيم، 

اسكككككككككخ مه هب ا احلديت، واسكككككككككتدل  به  سكككككككككشه و مل اخلبيهتني و ده؛ إذ ال جيمجز أن اهه  بيهما الر
 . وهللا أ بم.((املرسمجل مه سرته  بيه السالم

 .728 /1( فتخ الباري 4)

 ( وق  يف الرب ة اليت  ردي حكما، وأظره رر، طبا يا. وهللا أ بم.5)

 ( زايبب ليستقيم امل ىن. وحيققه ما يف التمهيد.6)

 وما و دها. 204 /9وما و دها. ووق  حتميف يف املربمجع. ويرظم: التمهيد  349 /2( االست كار 7)
= 
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 به  : أن حيمككل حككديككت الرهي  به حككالككة تبككدو فيهككا ال مجرب، وف بككه اجلواب الثهالهث
 .(1) به حالة كان مستما فيها
أن يرفع الرجل إحدى رجليه على  وهنىوقمجله: )  } )): -رمحه هللا–قال ا مام القمطيب 

، قد قال وكماهة ه ه احلالة مربقا فقها  الشككككام، وك،هنم ي يببغهم ف ل الريب {األخرى مسهههتلقيا
  هل ه احلالة أو أتّولمجها، واألوىل اجلم  وني احلديثني، فيحمل الرهي  به ما إذا ي يكه  به

ان مستمجر ال مجرب، وال شّك أهنا استبقا  هلا  به أ ه ك  مجرته شي  يسمها، وحيمل ف ل الريب 
 .(2)((اسماحة إذا كان مستمجر ال مجرب، وقد أجازها مالك ونريه ل لك
 وه ا املسبك أقمجم قيال، وأهدى سبيال، وهللا ت اىل أ بم.

 
 املطلب السابع: حكم جر  الثوب

ا سكككككككالم يد مج أصكككككككحاوه إىل ال دل والمجسكككككككرية، ويرهه  ما فيه نبمّج وشكككككككر  وسكككككككمف، 
 القصد والتمجفيق يف الشمي ة مربمجحن، وال دل والمجس  ممنمجحن.ف

وقد وربا أحابيت كثريب ترهه المجل  ه أن جياوز وثمجوه الك بني، وه ا ا سكككبال إما أن 
يكمجن ريال ، وإما أن يكمجن لغري ريال . فإن كان لبشيال  والهشم، فإ ه حمّمما، و بيه امل اهب 

. ومه األبلة  به ا تبار ذلك مه الكبائم: ما (3)م ال  مجباألرو ة، ول  ّده و ضككككككككككككككهم مه كبائ
لما َيْنُظُة  هلل إىل َرْي َجةَّ ثْوَبُ  ))قال:  أّن رسمجل هللا  -رضي هللا  رهما–رواه  بد هللا وه  مم 

 .(4)متهق  بيه ((ُخَي ماء

                                 
 .728 /1، فتخ الباري 79 /3( امل بم 1)

 . 417 /5( املههم 2)

 .157 /1، الزواجم  ه اقماف الكبائم 388ا ظم: الكبائم لب هيب ص ( 3)

 ( أرمجه البشاري يف البباس، حب قمجل هللا ت اىل: 4)                     رب األ ماف سككككككككككككككككمج

، ومسككككككككككككككبم يف الببككاس والزيرككة، حب حتممي جم الثمجب ريال ، وويككان حككد مككا جيمجز 311 /10 (،32اشيككة: )
 .287 /14(، 5420إررابه إليه وما يستحب، )

= 
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ا تسككككككككب أ ّه ر ى رجال جي مُّ إزاره، فقال: ممّْه أ ت؟ ف -رضككككككككي هللا  رهما–و ه اوه  مم 
َرْي ))أب ذ يِنَّ هاتني يقمجل:  له، فإذا رجلا مه و  ليٍت، ف مفه اوه  مم فقال: ت ت رسمجل هللا 

 .(1)رواه مسبم ((َجةَّ إَز َرُه ال ُيةيُد بذلك إل ا  ملمِبي منمذ  هّن  هلل ال ينظة إلي  َيْوَم  ْلِقيارن
نري قصككككككككككككككككد، ككك،ن يرحككّل إزاره  وإن كككان اجلّم لبثيككاب لغري اخليال ، فككإن كككان اتهككاقككا مه

 .(2)ويسمري، م  ت اهد صاحبه له، فه ا ال أبس وه
ل  ياوه  به  وإن كان لغري اخليال ، لكه صككككككاحبه مسككككككمسككككككلا م ه، وال يت اهده، أو يهصككككككّ 

 يف ذلك  به قمجلني: -رمحهم هللا–أطمجل مه الك بني، فقد ارتبف أهل ال بم 
، ورواية (4)، وهمج قمجل  رد احلرهية(3)ب املالكية: أ ه حمّمما، و به ه ا م هالقول األول

 .-رمحهم هللا– (6)، وهمج ارتيار القمطيب(5) رد احلراوبة
، (7): أ ه مكموه وليس حبمام، وهمج قمجل  رد احلرهيةالقول الثاني

                                 
 .288 /14(، 5427( أرمجه مسبم يف املمجض  الساوق، )1)

 .23ص  ، حّد الثمجب واألزرب لبشيخ وكم أومج زيد325 /10( ا ظم: فتخ الباري 2)

 .265 /13، ال رريب 1291 /3،  قد اجلمجاهم الثميرة 315 /9( ا ظم: املرتقه لبباجي 3)

 .بدعة. وفيه: تقصري الثياب سرة، وإسبال ا زار والقميا 333 /5( ا ظم: الهتاوى اهلردية 4)

 .472 /1، ا  صاف 60 /1( ا ظم: الهموع 5)

 وما و دها. 405 /5( ا ظم: املههم 6)

 -رمحككه هللا–. و قككل اوه مهبخ احلرببي 333 /5، الهتككاوى اهلرككديككة 162الرتف يف الهتككاوى ص  ( ا ظم:7)
ارتدى ومبا  مثني قيمته أرو مائة بيرار،  -رمحه هللا– ه )) صكككككككاحب )احملي ( مه احلرهية أن أح حريهة 

  ولسكككرا مرهم((. وكان جيمّه  به األرض، فقيل له: أولسكككرا هنيرا  ه ه ا؟ فقال: إمنا ذلك ل وي اخليال
ا  به م هبه.  172 /4اشباب الشكككككككم ية  وما و دها. وه ا  قل صكككككككميخ إذا  بت  ه ا مام كان  صكككككككا

 وهللا أ بم.
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 .-رمحهم هللا– (2)، واحلراوبة(1)وم هب الشاف ية
 :األدلة

 :(3)أدلة أصحاب القول األول
ِبْيمما رواه أومج ج مِ  -3 قال: رأيت  رج اًل ِيْصد ر  الّراس  ه رأيه، ال   (4)ّي جاوم وه س 

: مه ه ا؟ قالمجا: ه ا رسمجل هللا  :  بيك يقمجل شيًئا إاّل صدروا  ره، قك ْبت  ، قك ْبت 
لما َتُقْل َه مْيكم  لّسالم؛  هنَّ َه مْيكم  لسَّالم َتِحيَُّن   ))السككالم اي رسككمجل هللا! ممّتني، قال: 

: أ ت رسمجل هللا؟ قال: ((ِتذ ُ ِل  لسَّالم َه مْيكم  ملي  أنا رسول  هلل  لذي  )). قال: قك ْبت 

إي  أصَاَبكم ضَُةٌّ  مَدَهْوَتُ  كشََفمُ  هْنكمذ وإْن أصَاَبكم هاُم سَنن  مَدَهْوَتُ  أْنَبَتها لكذ      

ٍِ مُتكم  دَهْوَتُ  ردَّ ا ه َََ َّْت ر  . قال: قبت  (( مْيكموإي  ُكْنَت بأْرضإ  مْفة َء أو  الة   ض
ًٍَد ))اْ ِهْد إِ َّ. قال:  بِكْبت  و ده ح ماا وال  بًدا، وال و ريًا ((ال َتسََُبَّيَّ أ . قال: فما سككككككِ

َولما َتْحِقَةنَّ شََََيًئا ِرَي  ْلَ ْعُةوِ،ذ وأْن ُتكم َِّم أخاك وأنَت إلي       ))وال شككككككككككككككاًب. قال: 

ِسٌط إلمْيِ  َوْجَهكم؛ إنَّ يلك ِرَي  لْ  َ ْعُةوِ،ذ و ْر مْم إَز َركم إىل ِنصِف  لسَّاِقذ  هْن   ُرْنَب

ََْباَل  إلز ِر؛  هنَّها ري  ملمبي مِنذ وإنَّ  هلل ال ُيِحبُّ  أَبْيَت  هىل  لكْعَبْيِيذ وإيَّاكم وإسَ

                                 
 .1/461، مغ  احملتاج 532 /2المجهاج  ، الرجم69 /2، روضة الرالبني 338 /4( ا ظم: افممجع 1)

 .391 /2ال مدب )كتاب الصالب( ، شمح 298 /2، املغ  4691 /9( ا ظم: مسائل اوه مرصمجر 2)

( اسككتهدا مه االسككتدالل هل ه املسكك،لة مه كتاب حّد الثمجب واألزرب لبشككيخ وكم أومج زيد، وكتاب لباس 3)
المجل لبدكتمجر هصم وه حممد الغامدي. ويرّبه  به وهم وق  لبغامدي همج أ ه  سب الكماهة لبم اهب 

)) : 315 /9ه أحال  به كتاب املرتقه، و صككككه فيه . والغميب أ 704 /1األرو ة! يرظم: لباس المجل 

هل ا البباس  ال ة أحمجال: واملسككككككككككتحب أن يكمجن إىل  صككككككككككف السككككككككككاق، واملباح أن يكمجن إىل الك بني، 
. وي يرّا  به 1720 /3. وككك ا أحككال  به كتككاب امل مج ككة ((مككا زاب  به الك بني وهللا أ بم واحملظور

وال جيمجز ألحد أن جيم  مجوه ورما  ))كمجن أر ه مه مههمجم قمجله: حكم ا سككككككككككككككبال لغري اخليال ، إال أن ي
 . وقد سبق مه  ّا  به التحممي مه  بما  امل هب. وهللا أ بم.((وال ريال 

همج جاوم وه سبْيم اهل ِجْيمي، وقيل: سبْيم وه جاوم، ورّجخ البشاري األول كما  قبه  ره احلاف  اوه حجم. ا ظم: أسد ( 4)
 .7/55صاوة ، ا 5/49الغاوة 

= 
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  ملمبي منمذ وإِن  ْرٌةٌؤ شََََََتَ كم َوَهيََّةكم مبا َيْع مُم  يك  ال ُتَعي ْةُه مبا َتْع مُم  ي ؛  هنَّ ا   

 .(1)رواه أومج باوب والمم ي ((وباُل يلك ه ي 
: أّن ه ا احلديت  اد يف التح يم مه ا سككككككككبال مربقا، وويان  أ ّه وجه االسههههههتدالل منه

 .(2)مه املشيبة، وهللا ت اىل ال حيّب املشيبة
إْي لمِحقمنا   َبْيَن ا حْنُي رم رسََََول  هلل  ))قال:   (3)ما رواه أومج أمامة الباهبي -4

ٍُ َّن : إز رإ ورد ء   ْد أسَََْبَلذ  جعل رسََول  هلل  (4)بي ُزر َرة  لنصََاري َهْ ةو يف 

  يأُخُذ بناٍَيِن ثْوِبِ ذ ويتو ضََََُم هلل هزَّ وجلَّ يقول: َهْبُدكم َو ْبُي َهْبِدكمذ و ْبُي

فقال: اي رسككككككككمجل هللا! إين  ، حىت ت ها  ممو وه زرارب، فالتهت إىل الريب ((أمَرِتكم
يا َهْ ُةو بي زر رة! إنَّ  هلل َهزَّ َوَجلَّ  مْد )): سككككككككككاقني، فقال رسككككككككككمجل هللا أمحس ال

ٍْسََََي ُكلَّ َخْ ِقِ ذ يا ه ةو بي زر رة! إنَّ  هلل ال ُيِحبُّ  مُلسََِْب َ  . مث قال رسكككككمجل ((أم
ِضُم  إلز ر ))وكهّ ه  حتت ركبة  هسككه فقال:  هللا   ، مث((يا َهْ ُةو ْبُي ُزر َرة!  ذ  َرْو

ضم  إلز ر ))رف ها، مث وضكككك ها حتت ذلك فقال:  ، مث ((يا ه ةو بي زر رة!  ذ  رو

                                 
، والممكك ي يف 223 /4(، 4084( أرمجككه أومج باوب يف الببككاس، حب مككا جككا  يف إسككككككككككككككبككال ا زار، )1)

. والبه  137 /10(، 2722االسككككككتئ ان، حب ما جا  يف كماهية أن يقمجل:  بيك السككككككالم مبتدم، )
األلباين. أليب باوب، وارتصككمه المم ي، وقال: وه ا حديت حسككه صككحيخ. وصككحخ إسككرابه الرمجوي و 

. وقال األلباين: إسكككرابه 393 /3(، 1403، السكككبسكككبة الصكككحيحة )236يرظم: رايض الصكككاحلني ص 
 صحيخ  به شمط البشاري.

 .709 /1( لباس المجل 2)

 همج ص ِدي وه   ْجالن وه احلار  وه وهب وه  ميب الباهبي، أومج أمامة. مشهمجر وكريته. روي له  ه رسمجل هللا ( 3)
، 2/468مجن حديثا. وكان م   بّي وصهني. ماا سرة ست ومثا ني. ا ظم: هت يب األتا  والبغاا مائتا حديت ومخس

 .3/339ا صاوة 

، 3/720همج  ممو وه زرارب األ صاري صحايب له رواية  رد الررباين كما يف الرّا املرقمجل  ره هرا. ا ظم: أسد الغاوة ( 4)
 .4/520ا صاوة 

= 
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 ((يا ه ةو بي زر رة!  ذ  روضََََم  إلز ر  ))رف ها مث وضكككككككككككككك ها حتت ذلك فقال: 
 .(1)أرمجه الررباين
وظاهمه: أنَّ  ممًا ي يقصككككككككككد إبسككككككككككباله اخليال ، وقد  )): -رمحه هللا-قال احلاف  اوه حجم

 .واملظنة كاملئن ة. (2)((، مه ذلك لكمج ه مظرة[الريب  ]مر ه 
ََْهلإ )): قال: قال رسككككككككمجل هللا   ه املغريب وه شكككككككك بة  -5 ََُْفياَن ْبَي س ! ال (3)يا س

 .(4)أرمجه اوه ماجة ((ُتْسِبْلذ  هنَّ  هلل ال حيبُّ  مُلْسِب َ 
يهمّ ق، فدرل حمّبة هللا ت اىل  ه املسببني، وي  ويف ه ا احلديت وال ي قببه:  هه الريب 

 فيه مه ف به ريال  ولغري ريال .
 قال: بربت   به رسكككككككككككككمجل هللا  -رضكككككككككككككي هللا  رهما–ما رواه  بد هللا وه  مم  -6

:  بككد هللا وه  مم. قككال: ((َرْي  ذ ؟ ))و ِبيَّ إزارا يِكتِكِقْ ِق  ، فقككال:  ْنَت  )).قبككت  إْن ُك

اقِكنْي . فبم تِكِزْل إْزِرِته  حىت . فِكِمفِكْ ت  إزاري إىل   صككككككككككككْ ((هبَد  هلل  اْر مْم إز َركم ف  السككككككككككككَّ
 .(5)ماا. رواه ا مام أمحد

ويف ه ا باللة ظاهمب  به أ ه جيب  به املسبم أن ال  )): -رمحه هللا–قال الشيخ األلباين 
يريل إزاره إىل ما بون الك بني، ول يمف ه إىل ما فمجقهما ولمج كان ال يقصكككككككككككككككد اخليال ، فهيه ربد 

                                 
رواه الررباين أبسكككككككككا يد ورجال )). قال اهليثمي: 277 /8(، 7909الكبري، )( أرمجه الررباين يف امل جم 1)

. وقال احلاف  اوه 124 /5. يرظم: جمم  الزوائد يف البباس، حب ا زار وممجضكككككككككككككك ه، ((أحدها  قاا
 .325 /10. فتخ الباري ((رجاله  قاا)) حجم: 

 ( ا ظم: املصدر الساوق. وما وني املكمجفني زايبب م .2)

. ا ظم: أسد الغاوة سهيان وه سهل، وقيل: سهيان وه أيب سهل. صحايب له ذكم يف حديت املغريب وه ش بة همج  (3)
 .3/103، ا صاوة 2/252

. قال البمجصكككككككككككريي يف 149 /4(، 3574( أرمجه اوه ماجة يف البباس، حب ممجضككككككككككك  ا زار أيه همج؟ )4)
 .((ه ا إسراب صحيخ، رجاله  قاا ))املصباح حباشية السره: 

ره احملققمجن لبمسكككككككرد، وقال الشكككككككيخ األلباين: 373 /10(، 6262( مسكككككككرد ا مام أمحد ومقم: )5) . وحسكككككككّ
 .95 /4(، 1568وه ا إسراب صحيخ  به شمط الشيشني. يرظم: السبسبة الصحيحة، ومقم: )

= 
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ملشايخ ال يه يريبمجن ذيمجل ج ِبب ه ْم حىت تكاب مِتسُّ األرِض! ويز ممجن أهنم ال واضخا  به و ض ا
و لك الوه  مم، أْم ه ْم أصككككهه قبًبا  يه بمجن ذلك ريال ! فهاّل تمكمجه اتّ باً ا ألمم رسككككمجل هللا 

 .(1)((مه اوه    ِمم؟!
مِجْيدٍ  -7 مِِع إلْيه رج اًل جِي مُّ إز  قال: أوصككم رسككمجل هللا   (2) ه الشككميد وه سكك  اِره، ف،سككْ

ركككِكُّ (3). قكككال: إيّن  أْحِرف  (( ْر مْم إز َركم و تَِّق  هللم))فقكككال:  -أو هْمِولِ – ( 4)، تصككككككككككككككْ

ٍَسََََيٌ ))ر ْكِبتاِي، فقال:  . فما ر ئ ِي ذلك (( ْر مْم إز َركم؛  هنَّ كلَّ َخْ ِق  هلل هّز وجّل 
و إىل أ صكككككاف سكككككاقيه. رواه ا مام المجل وِكْ د  إاّل إزار ه  ي صكككككيب  أْ صكككككاِف سكككككاقِكْيه ، أ

 .(5)أمحد
واحلجة يف ه ا واضكككككككحة، فالمجل ونّي سكككككككبب إسكككككككباله، وهمج احلرف ال ي يف رجبيه، وم  

 ، ول هناه  ه ا سبال، وأممه ومف  البباس.ذلك ي يقمَّه الريب 
ب اًل إزاِره، فقال له رسككككككككمجل هللا   ه أيب هميمب  -8 : قال: ويرما رجلا ي صككككككككبّ ي م سككككككككْ

ضَّأْ )) ، مث جا ، فقال: (( ْيَ ْب  مَتَو ضَّأْ ))، ف هب فتمجضككككّ . فقال له رجلا: (( ْيَ ْب  متَو

                                 
 ( املصدر الساوق.1)

ائف. وقيل: همج حضممي حالف  قيها. همج الشميد وه سمِجيد الثقهي. له صحبة، وحديثه يف أهل احلجاز، سكه الر( 2)
ش م  يقال: كان اته مالكا فسّمي الشميد؛ أل ه شمب مه املغريب وه ش بة حني قتل رفقته الثقهّيني! استرشده الريب 

 .3/276، ا صاوة 2/369أمية وه أيب الصبت. ا ظم: أسد الغاوة 

 .237رهاية يف نميب احلديت مابب: )حرف(، ص ( احلرف: إقبال القدم أبصاو ها  به القدم األرمى. ا ظم: ال3)

( الصكك: أن تضمب إحدى المكبتني األرمى  رد ال دو فتن م فيهما أ ما. ا ظم: الرهاية يف نميب احلديت مابب: 4)
 .522)صكك(، ص 

. وقال احملققمجن له: إسككككككككرابه صككككككككحيخ  به شككككككككمط 223 /32(، 19475( مسككككككككرد ا مام أمحد ومقم: )5)
خ األلباين: )) إسكرابه صكحيخ رجاله كبهم  قاا، وهم  به شكمط الشكيشني إن كان مسكبم. وقال الشكي

 ه  ممو، وهم  به شككككككككككككمط مسككككككككككككبم إن كان  ه ي قمجب، واألرجخ األول((. سككككككككككككبسككككككككككككبة األحابيت 
 .427 /3(، 1441الصحيحة، ومقم: )

= 
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ِكتَّ ِ ْره ، قال:  ،ِ مثَّ سككككِ َص ِّ  و و  ))اي رسككككمجل هللا! ما ِلِك أِمْمِته  أن يتمجضككككَّ إنَُّ  كان ُي

 .(1)رواه أومج باوب ((ُرْسِبٌلذ وإنَّ  هلل ال َيْقَبُل صالةم َرُجلإ ُرْسِبلإ
أّن إسككككككبال ا زار م صككككككية،  -وهللا أ بم–وجه ه ا احلديت )): -رمحه هللا–قال اوه القيم 

 .(2)((وكّل مه واق  م صية فإ ه ينمم حلمجضمج  والصالب؛ فإّن المجضمج  يره  حميق امل صية
قال: سكككككككككككك،لت  أح سكككككككككككك يد اخلدري  ه  (4) ه أويه (3)ما رواه ال ال  وه  بد الممحه -9

ََِْف  )): خلبري سككككككككقرت، قال رسككككككككمجل هللا ا زار، قال:  به ا ََ م إىل ِنص إْزَرُة  ملس

 لسَّاِقذ وال ٍَةَج أو ال ُجناَح  ي ا بين  وب   لكْعَبْيِيذ را كان أسفمَل ري  لكْعَبْيِي   

                                 
ر ري يف هت يبه . قال امل224 /4(، 4086( سره أيب باوب، يف البباس، حب ما جا  يف إسبال ا زار، )1)

قال  )). قال األمري الصر اين: ((يف إسرابه أومج ج هم، رجل مه املديرة ال ي مف اته )): 51 /6لبسره 
اوه رسكككككالن يف شكككككمح السكككككره: اسكككككم أيب ج هم ه ا كثري وه جهمان السكككككبمي، أو راشكككككد وه كيسكككككان، 

لسبمي أومج ج هم مقبمجل، : كثري وه جهمان ا[459( ص 5607رقم:)  ]ا تهه. ويف التقميب ما لهظه 
ه اخلامسككككككة، : راشككككككد وه كيسككككككان ال بسككككككي حملمجحدب أومج فزارب الكمجيف:  قة م[204( ص 1856)]وفيه 
! بل قد تردد ب  ثقت هه. ووه ي مف  دم صككككككككككككككحة كالم احلاف  املر ري يف أن أح ج هم جمهمجل، ا ت

همان، وإمنا أرمج له أصككحاب ولكه ال ي أرمج له مسككبم همج راشككد وه كيسككان، وي امّج لكثري وه ج
السككره األرو ، فقمجل الرمجوي إن احلديت  به شككمط مسككبم، باّل  به أ ه راشككد وه كيسككان، لكه كريته 

. ((أومج فزارب ال أومج ج هم، فاملت نّي أ ه كثري وه جهمان، وال وجه لقمجل اوه رسككالن أو راشككد وه كيسككان
–تني، ول همج نهبة شديدب، فاملقبمجل  رد احلاف  ب وني  ققبت: ك لك ال وجه لقمجل الصر اين إ ه تمبّ 

 74ي   وه حيت يتاو ، وإال فبنّي احلديت، كما  ّا  بيه احلاف  يف مقدمة التقميب ص  -رمحه هللا
. فاألظهم وال بم  رد هللا ضكك ف احلديت إال إذا وجد متاو  أليب ج هم، وهللا املمجفق. واحلديت ضككّ هه 

، اسككككككككتيها  األقمجال يف حتممي 236باوب.  يرظم: رايض الصككككككككاحلني ص الشككككككككيخ األلباين يف ضكككككككك يف أيب 
 وما و دها. 27ا سبال  به المجال ص 

 .50 /6( ت بيق اوه القيم  به هت يب السره لبمر ري 2)

ْبل املدين. صدوق رمبا وهم. مه اخلامسة. ماا سرة وض  و ال ني( 3)  همج ال ال  وه  بد الممحه وه ي قمجب احل ِمقي، أومج ش 
 .435ومائتني. ا ظم: تقميب الته يب ص

 .353همج  بد الممحه وه ي قمجب اجل ه ، ممجىل احل مِقي،  قة مه الثالثة. ا ظم: تقميب الته يب ص( 4)
= 
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أرمجككككككه أومج باوب واوه  (( هو يف  لنَََّاِرذ َرْي َجةَّ إز َرُه َبعمًة  مل َيْنُظِة  هلل إليََ 
 .(1)ماجة
فّمق وني ا سكككككككككككككبال وجّم الثمجب لبشيال ، فتمجّ د املسكككككككككككككبل  يّ رة؛ فإن الريب واحلجة مره و

حلركار، ومه جّم  مجوكه ورما أبّن هللا ت كاىل ال يرظم إليكه، وهك ا احلكديكت  ىب التبهيق حبمكل املربق 
  به املقّيد.

م الريب  )): -رمحه هللا–قال ال المة اوه  ثيمني  طمجل القميا إىل أرو ة أقسكككككككام:  قسكككككككّ
القسم األول: السرة، إىل  صف الساق، القسم الثاين: المرصة: وهمج ما  زل مه  صف الساق 
 به الك ب، والقسككككككم الثالت: كبريب مه كبائم ال  مجب، وهمج ما  زل  ه الك بني ولكره ي يكه 

 .(2)((ورما، القسم الماو : مه جّم  مجوه ريال  أو ورما وهمج أشّد مه ال ي قببه
وأحابيت الرهي  ه ا سبال  )): -حهظه هللا ت اىل– بد هللا أومج زيد قال الشيخ وكم وه 

وبغت مبب  التمجاتم امل رمجي، يف الصكككككحاح والسكككككره واملسكككككا يد ونريها، ومواية ها ة مه الصكككككحاوة 
))(3). 

 وهران رواايا كثريب يف املس،لة، وفيما سمبا الغرية يف إبران املرية إن شا  هللا ت اىل.
 :ول الثانيأدلة أصحاب الق

َرْي َجةَّ ثْوَبُ   ))قككال:   ه الريب  -رضككككككككككككككي هللا  رهمككا–مككا رواه  بككد هللا وه  مم  -1

قَّْي ((ُخَيالَء لمْم َيْنُظِة  هلل إلي  يوَم  لقيارن . قال أومج وكم: اي رسكككمجل هللا! إّن أحِد شككك 
تِكْمري إاّل أْن أت اهِد ذلك مره. فقال الريب  َََْت ِر َّْي)): إزاري يسككككككككككككْ َََْنُعُ  لمسَ  َيصَ

 .(4)رواه البشاري ((ُخَيالَء
                                 

، واوه ماجة يف البباس، 228 /4(، 4093( أرمجه أومج باوب يف البباس، حب يف قْدر ممجضككككك  ا زار، )1)
والبه  لبسكككجسكككتاين، وصكككححه األلباين يف صكككحيخ  148 /4(، 3573حب ممجضككك  ا زار أيه همج؟ )

 . 191 /3اوه ماجة 

 وما و دها. 237( ت بيقاا الشيخ  به رايض الصاحلني ص 2)

 .17( حد الثمجب واألزرب، وحتممي ا سبال ولباس الشهمب ص 3)

 .10/314(، 5785( أرمجه البشاري يف البباس، حب مه جّم إزاره مه نري ريال ، )4)
= 
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أليب وكم: إ ك لسكككككككككككككت ممه يه ل ذلك  قمجله  )): -رمحه هللا–قال ا مام الشكككككككككككككمجكاين 
ريال (: وهمج تصككككككككككككميخا أبّن مراط التحممي اخليال ، وأّن ا سككككككككككككبال قد يكمجن لبشيال  وقد يكمجن 

أ كككه رمج تمج الغكككالكككب، فيكمجن ... به (1){فكككإهنكككا مه املشيبكككة }لغريه، فال وكككّد مه محكككل قمجلكككه: 
ًها إىل مه ف ل ذلك ارتياال، والقمجل أبّن كّل إسباٍل مه املشيبة  المج يد امل كمجر يف احلديت متمججّ 
... تمّبه الضمورب؛ فإّن كّل أحٍد ي بم أّن مه الراس مه يسبل إزاره م   دم ررمجر اخليال  وباله، 

 .(2)((أليب وكم ملا  مفت ويمّبه ما تقّدم مه قمجله 
ا مه وجمجٍه:   وه ا الكالم فيه  ظما ونيّ 

أّن كّل مسكككككككككككبٍل يه به ريال ، ويشكككككككككككهد هل ا  -حسكككككككككككب  بمي–: أ ّه ي يقل أحدا األول
ره المجاربب، فال ي يه به ورما وريال  أشككككككككككككّد  قمجوة مه  تهميقهم وني احلكمني، وهمج ظاهم السككككككككككككّ

 ال ي يه به لغري اخليال .
 شيبة  به ا سبال سبق تمججيهه أب ه مظرته، واملظرة كاملئّرة.امل : أّن إطالق الريب الثاين
ي  رارج  ه حمّل الرزاع، وذلك أّن أح وكم  : أّن حديت أيب وكم الّصّديق الثالث

ب ل  أصككال، وإمنا كان إزاره يسككمري ل ارٍض، مث همج يت اهده، ول إّن ال ي كان يسككمري  يكه ي سككْ
 .(3)ان واضخ أ ه ي يكه  ه قصدٍ همج أحد شّقّي ا زار، ويف ه ا وي

أ ّه وربا أحابيت مقّيدب حخليال ، وأرمى مربقة، والصكككرا ة األصكككمجلية تمججب محل  -2
 املربق  به املقّيد يف مثل ه ا.

فاملستحّب  صف الساقني، واجلائز وال كماهة ما حتته  )): -رمحه هللا–قال ا مام الرمجوي  
همج ممرمجع، فإن كان لبشيال  فهمج ممرمجع مر  حتممي، وإال فمر  إىل الك بني، فما  زل  ه الك بني ف

                                 
 وهمجالدليل األول مه أبلة القمجل األول.  ه ا يف حديت أيب جمي ( سبق 1)

 .546 /2(  يل األوطار 2)

، حّد الثمجب 43، اسككككككككككتيها  األقمجال يف حتممي ا سككككككككككبال  به المجال ص 324 /10( ا ظم: فتخ الباري 3)
 .724 /1، لباس المجل 23واألزرب ص 

= 
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ترزيه. وأما األحابيت املربقة: أبّن ما حتت الك بني يف الرار، فاملماب هبا ما كان لبشيال ؛ أل ه 
 .(1)((مربق، فمججب محبه  به املقّيد وهللا أ بم
 وه ا الكالم مرقمجض أبممجر مرها:

 د ال وّد فيه مه احّتاب املربق واملقيد يف احلكم.: أنّ محل املربق  به املقيّ أوال
 قال يف مماقي الّس مجب:

د حكٌم والس بب  ونل مطلق على  اك وجب    إْن فيهما احت 
ي   أ ه إذا ورب يف المجحي  اد فيه  ))يف شكككككككككمحه:  -رمحه هللا–قال الشكككككككككيخ حممد األمني 

، و رم فيه تقييدا، وكان سككككككككككككككببهما واحًدا،  أيضكككككككككككككككا، فإّن املربق حيمل  به  اوحكمهمإطالقا
 .(2)((املقّيد

: فإن األحابيت اليت يف البرم واخليال  وربا فيها  قمجحا تتبهة  ه جمّمب إ ا ثب  هذا
ا سككككككككبال، مرها: أن هللا ت اىل ال يكّبمه، وال يرظم إليه، وله   اب أليم، خبالف املسككككككككبل فق ، 

واالرتالف يف احلكم ما   مه محل املربق  به  فإن  قمجوته أّن ما أسكككهل مه الك بني يف الرار.
 املقيد هرا.
: أن و ض الّمواايا ه ت وني املسككككككككككبل لبشيال  ونري اخليال  يف حديت واحد، م  اثنيا

 ، فهل يصّخ م  ه ا ب مجى مربق ومقّيد.(3)التهميق ويرهما يف ال قمجوة
ه  بيهم، فهل يظّه  ه ا سكككككككككبال، وأ كم  زجم هً ا مه الصكككككككككحاوة  : أّن الريب اثلثا

مبثبهم أهنم ف بمجا ذلك لبشيال ؟! كاّل وحاشكككككككككككككا، ال ي تقد ذلك أحدا  رده  بما مبرزلة القمجم، وما 
 كا مجا  بيه مه فضائل اخلصال، وحماسه األرالق.

ووجه ))و د ذكمه لكالم الرمجوي وأّن فيه ت ّقبا:  -رمحه هللا–: قال احلاف  اوه حجم رابعا
ك لك ملا كان السككتهسككار أّم سككبمة  ه حكم الرسككا  يف جّم ذيمجهلّه م ىًن، : أ ه لمج كان  التعق ب

ول فهمت  الّزجم  ه ا سكككبال مربًقا، سكككمجا  كان  ه تيبة أم ال، فسككك،لْت  ه حكم جّم ذيمجل 
                                 

 .289 /14( شمح الرمجوي  به صحيخ مسبم 1)

 .323 /1روب  به مماقي الس مجب (  ثم المج 2)

 ( كما سبف يف رواية أيب س يد  رد أيب باوب واوه ماجة، وهمج الدليل الساو  مه أبلة القمجل األول.3)
= 
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الرسكككا  يف ذلك الحتياجهّه إىل ا سكككبال مه أجل سكككم ال مجرب؛ ألّن هي  قدمها  مجرب، فبنّي هلا 
 .(1) ((رارجا  ه حكم الّمجال يف ه ا امل ىن فق أّن حكمهّه يف ذلك 

: يشري احلاف   أّن رسمجل  -رضي هللا  رهما–إىل رواية  بد هللا وه  مم  -رمحه هللا–قك ْبت 
، فقالْت أّم سككككككككككككككبمة: فكيف ((َرْي َجةَّ ثْوَبُ  ُخَيالَء مْل َيْنُظِة  هلُل إلي  َيْوَم  لقيارن  ))قال:  هللا 

ف  أْقدام ههَّ، قال: ((ُيْةِخَ  شَََِْبًة ))ّه؟ قال: يصكككككككككككككر ه الّرسكككككككككككككا  و يمجهل ، فقالْت: إًذا تركشككككككككككككك 
 .(2)أرمجه المم ي (( مُيْةخيَنُ  ِير ًها لما يِزْدَن ه مْيِ ))

ب ل  إزاره، فقيل له يف ذلك؟ فقال:   ه اوه مسككككككككك مجب  ٍَْ ُ  ))أ ه كان ي سكككككككككْ إن   َرُجٌل 

 .(4)رواه اوه أيب شيبة (((3) لسَّا مْيِي
ك به وقمجله ه ا بليل  به أّن مه ي يه به ريال   : أّن ف ل اوه مسككككك مجب وجه التمسهههه 

 ال يبحقه المج يد.
حمممجل  به أ ّه أسكككببه زايبب  به املسكككتحّب، وهمج )):  -رمحه هللا–قال احلاف  اوه حجم 

لك أن يكمجن إىل  صككككف السككككاق، وال يظّه وه أ ه جاوز وه الك بني، والت بيل يمشككككد إليه، وم  ذ
 .(5)((فب ّبه ي تببغه قصة  ممو وه زرارب، وهللا أ بم

 :الترجيح
همج القمجل األول، وهمج حتممي ا سكبال مربقا، سكمجا   - ردي–الصكمجاب ال ي ال شكّك فيه 

 كان خليال  أم لغري اخليال ، وذلك ألممجر مرها:

                                 
 .319 /10( فتخ الباري 1)

. قال أومج  يسه: 172 /7(، 1731( جام  المم ي، يف البباس، حب ما جا  يف جّم ذيمجل الرسا ، )2)
 (.1731. ومقم: )271 /2صححه األلباين يف صحيخ المم ي ه ا حديت حسه صحيخ. و 

 .232( أي بقيق الساقني. ا ظم: الرهاية يف نميب احلديت واأل م مابب: )محش(، ص 3)

. وجمّجب 285 /8(، 25191( أرمجه يف مصكككككّرهه يف البباس والزيرة، حب يف جمّ  ا زار وما جا  فيه، ) 4)
 .325 /10ه يف الهتخ إسراب -رمحه هللا–احلاف  اوه حجم 

 .325 /10( فتخ الباري 5)
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ْقت  و ضككككككككها يف ه ه املسكككككككك،لة واضككككككككحة الداللة  به األول التحممي : أّن المواايا اليت سكككككككك 
مربقككا، وي  ا املشككالف مبككا يشككككككككككككككهي  بيال، وي يرصككككككككككككككككب مككا يرهض بليال، وب مجى التقييككد 

 وا طالق، قد سبق ما فيها مه حبت.
 ه ا سبال، وي يستهصل مرهم: أته به ريال   إذا هنه الصحاوة  : أن الريب الثاين

أحٍد أن يّد ي لرهسككككككككككككككه الرزاهة، أو لغري اخليال ، بّل  به ذلك  به املر  مربًقا، وال يقبل مه 
 .ويزّكي  هسه فمجق الصحب الكمام 

ال جيمجز لمجل أن جياوز وثمجوه الك بني ويقمجل: أه  )): -رمحه هللا–قال احلاف  اوه ال ميب 
ال أتكرّب فيه؛ ألّن الرهي قد تراوله لهظًا، وتراوله  ّبته، وال جيمجز أن يتراول البه  حكًما فيقال: 

ميتثبه ألّن تبك ال ّبة ليسككككْت يفَّ، فإ ه تالف لبشككككمي ة، وب مجى ال تسككككّبم له، ول إيّن لسككككت ممّه 
 .(1)((مه تكرّب ه  يريل  مجوه وإزاره، فك وه م بمجم يف ذلك قرً ا

وحاصككككبه: أّن ا سككككبال يسككككتبزم جّم الثمجب،  )): -رمحه هللا–و ّبق  بيه احلاف  اوه حجم 
 .(2)((الالوس اخليال وجّم الثمجب يستبزم اخليال  ولمج ي يقصد 

: أن ا سككككككككككبال مير  ل بٍل كثريب، وأيّها  بتْت كهْت، وهي: أّن ا سككككككككككبال قد يكمجن الثالث
املر  مره مه جهة ا سكككككماف فيرتهي إىل التحممي، أو املر  مره مه جهة التشكككككّبه حلرسكككككا ، أو مه 

كمج ه مظرة      جهة أّن الوسكككككككككككككككه ال  مه مه ت ّبق الرجاسكككككككككككككككة وه، ويتجه املر  أيضكككككككككككككككا مه جهة
 . وهللا ت اىل املمجفق.(3)لبشيال 

 املطلب الثامن: التخت م ابلذهب للرجال
 به إححة التشّتم حلهضككككككككككككككة لبمجال، كما أهنم اتهقمجا  به  -رمحهم هللا–اتهق أهل ال بم 

 .(4)جمجاز التشّتم حل هب لبرسا 
                                 

 .175 /7(  ارضة األحمجذي 1)

 .325 /10( فتخ الباري 2)

( املصكككككككككككككدر السكككككككككككككاوق، وقد أفاض احلاف  يف ذكم المواايا املنيدب هل ه ال بل، فبماج  فيه. ويرظم: حد 3)
 لبتحممي. مثا ية أسباب -حهظه هللا ت اىل–. وذكم الشيخ وكم 21-19الثمجب واألزرب ص 

 .301 /2، ا قراع يف مسائل ا هاع 399و 307 /7( ا ظم: االست كار 4)
= 
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ة أهكل ال بم إىل حتمميكه،  و بيكه مك هكب األئمة وأمكا التشتم حلك هكب لبّمجكال، فك هكب  كامكّ
 .-رمحهم هللا– (2)، وارتاره القمطيب(1)األرو ة

 ومه األبلة  به ذلك:
 .(3)متهق  بيه ((أنَُّ  َنَهى َهْي َخاَتِم  لذََّ ِب))  ه الريب  ما رواه أومج هميمب  -1
َيْ َبُس خاَتً ا  كاَن رسََول  هلل ))قال:  -رضككككككي هللا  رهما– ه  بد هللا وه  مم  -2

 .(4)متهق  بيه ((ذ  مَنَبَذُهذ  قال: ال أمْلَبُسُ  أَبًد ذ  َنَبَذ  لنَّاُس َخو ِتيَ ُهْمِرْي َيَ ب 
رأى رامتا م ْه ذهٍب  : أّن رسكمجل هللا -رضكي هللا  رهما– ه  بد هللا وه  باس  -3

ه ، وقككال:  ه  فرِِمحككِ ٍل فرز ككِ ها     ))يف يككد  رجكك  نارإ  َيْجَعُ  ٍَُدُكْم إىل َجْ َةة  ِرْي  ِ ُد أ يف  َيْع

: ر ْ  رامِتِِك ا ْكِته ْ  وه، قال: ال ، فقيل لبّمجل و د ما ذهب رسككككككككككككككمجل هللا ((يِدهِ 
 .(5). رواه مسبموهللا! ال  ر   ه  أِوًدا وقْد طمحه رسمجل هللا 

                                 
، املقدماا املمهداا 517 /9، رب احملتار 35 /7، تبيني احلقائق 161( ا ظم: الرتف يف الهتاوى ص 1)

، البيان لب مماين 101 /3اوي ، احل515، الثمم الداين ص 232، إرشككككككككككككككاب السككككككككككككككالك ص 430 /3
، مسائل اوه مرصمجر م  ت بيق الشيخ سبيمان 291 /14ح الرمجوي  به صحيخ مسبم ، شم 2/536

 .4889 /9ال مري  بيه 

، فقككالمجا جبمجاز التشتم حلكك هككب مرهم ورككالف يف ذلككك و ض الصككككككككككككككحككاوككة  .408 /5( ا ظم: املههم 2)
تاب . أرمجه  رهم اوه أيب شككككككككيبة يف كطبحة وه  بيد هللا، وسكككككككك يد وه ال اص، وصككككككككهيب والربا  

 . 259 /4، والرحاوي يف شمح م اين اشًثر 344 /8البباس، حب مه ررا يف ذلك، املصرف 

، ومسككككككككككبم يف البباس والزيرة، 388 /10(، 5864( أرمجه البشاري يف البباس، حب رمجاتيم ال هب، )3)
 .291 /14(، 5437حب حتممي رامت ال هب  به المجال...)

، ومسكككككككككككككبم يف 392 /10(، 5867} و د حب رامت الهضكككككككككككككة{، ) ( أرمجه البشاري يف البباس، حب4)
 . والبه  لببشاري.292 /14(، 5440املمجض  الساوق، )

 .291 /14(، 5439( أرمجه مسبم يف املمجض  الساوق، )5)
= 
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حميما وشكككماله، وذهبا ويميره،  قال: أر  رسكككمجل هللا   ه  بي وه أيب طالب  -4
رواه األرو ككة  ((ه ى يكور أر ذ ٍلٌّ إلناِثِهمْ  إنَّ َ ذْيِي ٍة ٌم  ))مث رف  يكديكه فقككال: 

 .(1)إال المم ي
فه ه هبة مه األحابيت الصككككككككككككككحيحة الصككككككككككككككمحية يف الرهي  ه رامت الّ هب لبّمجال، 

 أصمحها يف إفابب التحممي فال  دول  ره.  وحديت  بي 
ك قبل رامت ال هب ولبسكككككككككه إاّيه كان ذل اصكككككككككرراع الريب  )): -رمحه هللا–قال القمطيب 

التحممي، فهمج مه حب الرسخ كما يدّل  بيه مساق احلديت، وهمج جمم ا  به حتمميه لبمجال، إال 
ما روي  ه أيب وكم وه  بد الممحه ورّباب، وهمج رالف شكككككاذد ممبوبا حلرصكككككمجص، وكلد مرهما 

 .(2)((ي يببغهما التحممي، وهللا ت اىل أ بم
ل هب وإححتهم له، كما سبق، ليس فيه يف لبس رامت ا وما روي  ه و ض الصحاوة 

حجةا  به ا ححة، ول كّبهم حمجمججمجن حألحابيت الصكككككككحيحة املموية يف الصكككككككحيحني ونريمها 
ال يف نريها، وجائز أن ال يببغهم اخلرب حلرهي  ه  كما سككبق و ضككها، فاحلجة إمنا هي يف السككرة

 .(3)ذلك؛ أل ه مه  بم اخلاصة أربار اشحاب
 ع: حترمي استعمال أواين الذهب والفضةاملطلب التاس

حّت الشككككككككارع احلكيم  به القصككككككككد، وهنه  ه السككككككككمف والمف افاوز وه  ه اال تدال، 
 وأمم املسبمني حالستمتاع حلريباا مما أحّل هللا ت اىل، يف نري سمف وال تيبة.

 فهل جيمجز لبمسبم أْن يستشدم أواين ال هب والهضة يف األكل والشمب، أو ال؟

                                 
 ( سبق  مجيه يف املربب األول.1)

 .408 /5( املههم 2)

 .109 /17التمهيد ا ظم: ( 3)
= 



 االختيارات الفقهّية لإلمام أبي العّباس القرطبّي في غير العبادات

 717 

ذهب هاهري أهل ال بم مه السكككككبف واخلبف إىل أّن اسكككككت مال أواين ال هب والهضكككككة يف 
 .-رمحهم هللا– (2)، ورّجحه القمطيب(1)األكل والشمب حماما، و به ه ا م اهب األئمة األرو ة

 وكان مه احلجة هلم يف ذلك:
شَةُب   ))قال:  أّن رسكككمجل هللا  -رضكككي هللا  رها–ما روته أّم املنمرني أم سكككبمة  -1 لَّذي ي

 .(4) ((يف بْعِنِ  نارَُ جهنََّم (3)يف سنيِن  لفّضن إّن ا ُيَجْةِجُة

َرْي شََةب يف إناء  ري ي ب  أو  ضََّن   هّن ا ُيَجْةِجُة يف بْعِنِ  ناًر  ِرْي ويف له  ملسككككككبم:  -2

 .((جهّنَم

أواين  وه ا احلديت بليلا  به حتممي اسككككككككككككككت مال )): -رمحه هللا–قال أومج ال باس القمطيب 
، والتكحُّل، وما  ال هب والهضكككككككة يف األكل والشكككككككمب، ويك ْبِحق هبما ما يف م رامها، مثل التريُّب 

                                 
، 2/351، التهمي  2/329، الببككاب 7/24، تبيني احلقككائق 4/413تككار ا ظم: االرتيككار لت بيككل املش( 1)

، البيان 1/83، احلاوي الكبري 2/30، األم 2/385، شككككككككككككككمح زروق  به المسككككككككككككككالة 3/1713امل مج ة 
 .1/145، الشمح الكبري 1/101، املغ  1/83، ا فصاح 1/80لب مماين 

 املسككككككككك،لة، وقال اوه قدامة: ال أ بم فيه رالفا. . وحكه اوه  بد الرب ا هاع يف5/345ا ظم: املههم ( 2)
نري أّن القمطيب حكه فيه اخلالف  ه و ض السككككككبف، و سككككككبه و ضككككككهم إىل م اوية وه قمب، وك ا باوب 
الظاهمي يف نري الشمب. وي أقف  به الرسبة لداوب  رد اوه حزم، حيت قر  وتحممي األكل والشمب 

ض، فاهلل أ بم. ا ظم: االسككككككككت كار  يف ال هب والهضككككككككة، وإمنا ذكم اخلالف يف ، احملبه 7/356املهضككككككككّ
. و قل ب. ارف ربيل 14/255وما و دها، شمح الرمجوي  به صحيخ مسبم  1/101، املغ  8/62

:  ه باوب مثل قمجل اجلمهمجر، و سككبه 485يف كتاوه: ا مام باوب الظاهمي وأ مه يف الهقه ا سككالمي ص
مه الرمجوي يف املمجضككككك  السكككككاوق همج  إ باا رالفه يف املسككككك،لة، إىل شكككككمح الرمجوي  به مسكككككبم، وال ي ذك

 وأوربه مبشالهته ا هاع، وأن باوب ال ي تّد وه يف ا هاع واخلالف!

جيمجم: أي يصككككمّجا. واجلمجمب الصككككمجا الضكككك يف املماج ، كصككككمجا حمكة البجام يف فم الهمس. يقال: ( 3)
ر جهرم( روايتككككان: حلمف ، حبمككككل: جيمجم  به جمجم الهمس: إذا حّمن فمككككه حلبجككككام. ويف له : )ه

 .5/345يصمّجا، والرصب  به م ىن يتجمّع. ا ظم: املههم 

، ومسككبم يف البباس والزيرة، حب 10/119(، 5634أرمجه البشاري يف األشككموة، حب   ية الهضككة، )( 4)
 . 14/254(، 5353حتممي است مال أواين ال هب والهضة يف الشمب ونريه  به المجال والرسا ، )

= 
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شكككككككككاوه ذلك. ووتحممي ذلك قال ههمجر ال بما  سكككككككككبًها وربًها. وروي  ه و ض السكككككككككبف إححة 
 .(1) ((ذلك، وهمج رالفا شاذد مرّم حا لألحابيت الصحيحة الكثريب يف ه ا الباب

الممحه وه أيب ليبه قال: كان ح يهة حملدائه، فاسِتْسقه، ف،هه ب هقان وقدٍح و ه  بد  -3
ِته ، وإّن الريب  ت ه  فبم يِكركْ ة، فمماه وه، فقال: إيّن  ي أْرم ه  إال أيّن هنِيكْ هناه  ه احلميم،  فضككككّ

  ّي ُلْم يف  لّدْنياذ و ّي لكم يفوالديباج، والشككككككككككككمب  يف   ية ال هب والهضككككككككككككة، وقال: 

 .(2)متهق  بيه((  آلخةة

...التحممي راج ا إىل  ْيرهما، وه ا يشكككهد  له قمجله )): -رمحه هللا–قال أومج ال باس القمطيب 
 :(( لم يف  لدنياذ ولنا يف  آلخةة   )) )) (3). 

أّن اسكككككككت مال أواين ال هب والهضكككككككة يف األكل والشكككككككمب يتضكككككككّمه الهشم من املعقول:  -4
 .(4)ما ، فكان حمّمماواخليال ، وكسم قبمجب الهق

قككال أهككل الظككاهم ... جيمجز األكككل يف   يككة الهضككككككككككككككككة  )): -رمحككه هللا–قككال احلككاف  اوه ال ميب 
إذا  بَّق احلكم  به وال هب؛ ألّن الرهي إمنا ورب  ه الشكككككككمب، وه ا ال يصكككككككّخ؛ ألّن الريب 
اقتصكم  بيه، وإن كان  به اسكم: إّما أْن ي  بّ قه  به البه  أو  به امل ىن، فإْن  ّبقه  به البه  

ِد امل ىن ت كّدى احلكم إليكه، والريب  هنه  ه الشككككككككككككككمب يف   يكة الك هكب  امل ىن: فحيكت مكا و جك 
والهضككككككة ملا فيها مه اخليال  والكرب والسككككككمف، وحنه جند ذلك امل ىن يف األكل، وك لك ال جيمجز 

 .(5) ((التريب هبما ملا فيهما؛ ألّن امل ىن ممججمجبا 
 

                                 
 .5/345املههم ( 1)

، ومسكككبم يف البباس 10/117(، 5632أرمجه البشاري يف األشكككموة، حب الشكككمب يف   ية ال هب، )( 2)
. 14/263(، 5366والزيرة، حب حتممي اسكككككككككككت مال إه  ال هب والهضكككككككككككة  به المجال والرسكككككككككككا ...)

 والبه  لببشاري.

 .5/345املههم ( 3)

 .1/102ا ظم: املغ  ( 4)

 .7/348املسالك يف شمح ممجط، مالك ( 5)
= 
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 ر: حكم الدخول يف احلمام خبامت فيه اسم هللا واالستنجاء بهاملطلب العاش
رامتا مه فضكككككككة، و قش فيه: حممد رسكككككككمجل هللا، وهمج أصكككككككل يف جمجاز  قش  ا   الريب 

يف الرقش، فقككد  قش أومج وكم  ، كمككا وربا  ًثر  ه نري واحككٍد مه الصككككككككككككككحككاوككة (1)اخلككامت
هلل } به رامته  ه أيب طالب ، و قش  بي و{  م القابر هللا} به رامته:  الصكككككككككككككككديق 

 .(3){احلمد هلل} به رامته:   (2)، و قش أومج  بيدب وه اجلماح{املبك
إذا  بككت هكك ا: فمه  قش  به رككامتككه مبككا فيككه ذكم هللا ت ككاىل، وأراب برمجل اخلال ، فهككل 

 جيمجز له الدرمجل خبامته، أو يكمه له ذلك؟
ال  وشكككككككي  فيه اسكككككككم هللا ت اىل، وهمج ذهب ههمجر أهل ال بم إىل أ ه يكمه الدرمجل يف اخل

 .-رمحهم هللا– (7)، وارتيار القمطيب(6)، واحلراوبة(5)، والشاف ية(4)م هب املالكية
                                 

، ومسكككككككككككككبم يف 398 /10(، 5873( أرمج ذلك الشكككككككككككككيشان، البشاري يف البباس، حب  قش اخلامت، )1)
رامتا مه ورق  قشكككككككه حممد رسكككككككمجل هللا، ولبس اخلبها  له مه و ده،  البباس والزيرة، حب لبس الريب 

(5443 ،)14/ 293. 

ه اجلماح وه هالل وه وهيب وه ضبة وه احلار  وه فهم وه مالك، يبتقي م  رسمجل هللا همج  امم وه  بد هللا و همج( 2)
  يف األب الساو  وهمج فهم. مه الساوقني إىل ا سالم، وممه هاجم اهلجمتنْي، وأحد ال شمب املشهمجب هلم حجلرة. شهد

سرة مثاين  شمب يف طا مجن  ممجاس. وصبه . تمجيف وْدرًا وقتل أومجه يمجمئٍ ، وشهد ما و دها مه املشاهد م  رسمجل هللا 
، و زل قربه همج و ممو وه ال اص والضحان وه قيس. وتمجيف وهمج اوه مثان ومخسني سرة. وهمج  بيه م اذ وه جبل 

 .3/475، ا صاوة 2/537. ا ظم: هت يب األتا  والبغاا أمني ه ه األمة 

 .264 /4( روى ذلك  رهم ا مام الرحاوي يف شمح م اين اشًثر 3)

 .70 /1، أسهل املدارن 19، إرشاب السالك ص 15( ا ظم: تتصم ربيل ص 4)

 .75 /1، مغ  احملتاج 66 /1، روضة الرالبني 19( ا ظم: التربيه ص 5)

 .17، زاب املستقر  ص 9 /1، احملمر 108 /1( ا ظم: الكايف الوه قدامة 6)

يف قمجل واحلرككاوبككة يف روايككة، فجمجزوا ذلككك مه نري . ورككالف احلرهيككة، واملككالكيككة 411 /5( ا ظم: املههم 7)
، حاشكككككككككككككية 71 /1، البيان والتحصكككككككككككككيل 25 /1، الرمجابر والزايباا 519 /9كماهة. ا ظم: رب احملتار 

، ا  صككاف 128 /1، الهموع 144 /1البراين )الهتخ المحين فيما ذهل  ره الزرقاين( م  شككمح الزرقاين 
. أما ال ي  يف 479 /1إىل احلرهية يف كتاوه: لباس المجل . و سكككككككككبه الشكككككككككيخ هصكككككككككم الغامدي 94 /1

شككمحه  به السككره فمّجخ صككحة احلديت اشيت  رد أيب باوب، وك ا صككاحب إ ال  السككره، وي يت ّمضككا 
= 
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 واستدلمجا  به ذلك أببلة مرها:
 ((إي  َدَخَل  خلمالَء َوضََََََم خاَتَ  ُ    كاَن  لنيب  ))قال:  ما وراه أ س وه مالك  -1

 .(1)أرمجه األرو ة
إمنا  زع رامته أل ه مكتمجب  بيه: حممد       رسككككككمجل  : أّن الريب وجه االسهههههتدالل منه

 ، وفيه بليل  به أ ه يكمه الدرمجل يف اخلال  وشي  فيه ذكم هللا ت اىل.(2)هللا

                                 
، إ ال  السككككره 78 /1ل كم رالف  ه أصككككحاهبم. وهللا ت اىل أ بم. يرظم: شككككمح ال ي   به السككككره 

1/ 423. 

، 25 /1(، 19 الرهارب، حب اخلامت يكمجن فيه ذكم هللا ت اىل يدرل وه اخلال ، )( أرمجه أومج باوب يف1)
، والرسائي يف الزيرة، 183 /7(، 1746والمم ي يف البباس، حب ما جا  يف لبس اخلامت يف اليمني، )

، واوه ماجة يف الرهارب وسككككككككككككررها، حب ذكم 559 /8(، 5228حب  زع اخلامت  رد برمجل اخلال ، )
. واحلككديككت ارتبف يف تصككككككككككككككحيحككه 194 /1(، 303 ز وجككل  به اخلال  واخلككامت يف اخلال ، ) هللا

وتضككك يهه، فقال فيه أومج  يسكككه المم ي: حسكككه نميب. ومال إليه املر ري يف هت يبه لبسكككره، وأرمجه 
احلاكم وصكككححه ووافقه ال هيب، كما صكككححه اوه حبان. وضككك هه أومج باوب فقال: ه ا حديت مركم، 

ده تهّمب مهام و كم الرزع، و صكككككككككمه اوه القيم يف ت بيقه  به هت يب السكككككككككره، وضككككككككك هه األلباين و بته  ر
و ر ككة اوه جميج فق  وأ كم تهّمب مهككام هبكك ه الزايبب. و به كككّل فككاألقمجى أن احلككديككت م بمجل كمككا ذكم 

مجل املم  احلككاف  يف الببمجغ، وهللا أ بم. يرظم: ا حسككككككككككككككككان، حب ذكم اخلرب الككدال  به  هي إجككازب بر
، هت يب السكككككره 187 /1، املسكككككتدرن م  تبيشصكككككه، 260 /4(، 1413اخلال  وشكككككي  فيه ذكم هللا )
 /1، التبشيا احلبري 370 /1وما و دها، وبمجغ املمام م  السككككككككككككككبل  26 /1وم ه ت بيقاا اوه القيم 

 .636(، ص 4390. ض يف اجلام  الصغري )14، ض يف أيب باوب 190

 .194 /1 به سره اوه ماجة حباشية السره  ( ا ظم: حاشية السردي2)
= 
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ٍَُدُكْم  م ما  )): قال: قال رسككمجل هللا   (1)ما رواه أومج قتابب األ صككاري -2 إي  شِةَب أ

َََّْح ِبَي يِن َيَتَنفَّْس ِ    ْلِهَناِءذ َوِإَي  أم  ((َتى  ْلَب ماَء  م ما َيَ سَّ يكمَةُه ِبَي يِنِ ذ َولما يت س
 .(2)متهق  بيه
 .(3): أ ه إذا  ّزهْت اليمىن  ه ذلك، ف كم هللا ت اىل أ ظموجه احلجة منه

: أّن اسكككككم هللا ت اىل م ظّم، فكان الدرمجل وه يف اخلال  تالها لبت ظيم، املعقولمن  -3
 .(4)فكان مكموها

 ملطلب احلادي عشر: املشي يف نعل واحدةا
الّر ل مه   م هللا ت اىل  به ا  سكككككان، وقد حّت الشكككككارع  به االسكككككتكثار مرها، وحّض 

يف نزوٍب ِنِزْوهها يقمجل:  قال: ت ت الريب   بيها، وونّي فضككككككبها ومزيّتها، فقد روى جاوم 
 .(5)رواه مسبم (( ر ِكًبا را  ْنَتَعَل ْسَتكِثةو  ِري  لن عاِل؛  هنَّ  لةَُّجَل ال َيز ُل))

                                 
همج أومج قتابب وه رْو ي األ صاري، واته احلار   به املشهمجر اوه وبدمة وه ر ِراس وه  بيد وه نرم وه سبمة األ صاري ( 1)

فة اخلزرجي، السبمي. ارتبف يف شهمجبه وْدرًا، وشهد أحًدا ح تهاق. وارتبف يف وفاته ارتالفا كثريا، فقيل: يف رال
 .7/274، ا صاوة 5/250 بي حلكمجفة، وقيل: حملديرة سرة أرو  ومخسني، وقيل نري ذلك. ا ظم: أسد الغاوة 

، ومسككككككككككبم يف 332 /1(، 153( أرمجه البشاري يف المجضككككككككككمج ، حب الرهي  ه االسككككككككككترجا  حليمني، )2)
 (، والبه  لببشاري.612الرهارب، حب الرهي  ه االسترجا  حليمني، )

 .397 /1ظم: ممجاهب اجلبيل ( ا 3)

 . ويربغي التربيه  به أمميه:71 /1( ا ظم: البيان والتحصيل 4)
األول:  أّن  املصككككككككككككككحف نري بارل يف ه ا اخلالف، ول حيمم  بيه إبراله يف مكان اخلال . قال يف      

ف فيه أما برمجل اخلال  مبصككككككككككحف مه نري حاجة فال شككككككككككّك يف حتمميه قرً ا، وال يتمجقّ  ))ا  صككككككككككاف: 
 .94 /1ا  صاف  ا ظم: (( اقل

، هلامه املر  والكماهة؛ لضككمورب احله   رقمجش  بيها ذكم هللا ت اىل مسككتثرابالثاين: أّن الدارهم والده ري امل    
فبمج قيل ومجضكككك ها  رد مدارل أماكه قضككككا  احلاجة ألّبى ذلك إىل ضككككياع املال، ول لك رّهف و ض 

–. و مم الشككككككاف ية 128 /1،  الهموع 70 /1ا ظم:أسككككككهل املدارن  . يف ذلك -رمحهم هللا–ال بما  
 املر   به الدراهم والده ري كغريها. ترظم مصابرهم الساوقة يف أول املس،لة. -رمحهم هللا

 .300 /14(، 5461( أرمجه مسبم يف البباس، حب استحباب لبس الر ال وما يف م راها، )5)
= 
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ه ا كالما وبي ا، وله ا فصككيخا، حبيت  ))يف شككمحه هل ا احلديت:  -رمحه هللا–قال القمطيب 
ْرمجال ه ، وال ينته مبثاله، وهمج إرشككككابا إىل املصككككبحة، وتربيها  به ما اهّ ف املشككككقَِّة،  ج   به م  ال يك ْرسككككِ

ه اشالم واملشككّقاا حل ثار والمججه ما يقر ه  ه املشككي، ومير ه فإّن احلايف املدمِي لبمشككي يبقه م
، فإ ه ال حيصككككل له ذلك، فيدوم مشككككيه، فيصككككل إىل  ِت  ل  مه المجصككككمجل إىل مقصككككمجبه، خبالف اْلم ركْ

 .(1){((ال يزال راكًبا ما ا ت ل }مقصمجبه كالمّاكب، فب لك شبكَِّهه  حلماكب، حيت قال: 
ا الشككارع احلكيم، ومه ه ه اشباب، أن ال ميشككي ا  سككان ولال ت ال  باب وأحكام، وّيره

 (3)، وارتاره القمطيب(2)ور ل واحدب، ويكمه ذلك له، و بيه أكثم أهل ال بم، ومرهم األئمة األرو ة
 .-رمحهم هللا–

 ومه األبلة  به كماهة ذلك:
ٍَُدُكْم يف َنْعلإ   ))قال:  أّن رسككككككككككككككمجل هللا  ما رواه أومج هميمب  -5 ٍَِدة ذ  لما َيْ ِ  أ  و 

 . (4)متهق  بيه ((ِلُيْنِعْ ُه ا مجيًعاذ أو ِلَيْب مْعُه ا مجيًعا

                                 
 .414 /5( املههم 1)
،  قككد اجلمجاهم 3/430، املقككدمككاا املمهككداا 47ألهبمي جلككام  اوه  بككد احلكم ص ( ا ظم: شككككككككككككككمح ا2)

سككككككككككككككبم ، شككككككككككككككمح الرمجوي  به صككككككككككككككحيخ م4/342، افممجع 13/266، الكك رريب 1292 /3الثميرككة 
. 193 /4، اشباب الشككككم ية 431 /2، الم اية الصككككغمى 9/4881، مسككككائل اوه مرصككككمجر 14/301

ممي. يرظم: االسككككككككككككككتككك ككككار ده ا هكككاع  به الكماهكككة بون التحو قكككل احلكككاف  اوه  بكككد الرب والرمجوي و ككك
، والرمجوي يف املمجضككك  السكككاوق مه شكككمح مسكككبم. وي أقف  به  ّا لبحرهية يف املسككك،لة. وشكككمح 7/316

 . 22/26ال ي  احلديت وي يت ّمض ل كم رالف  ه أصحاوه. يرظم:  مدب القاري 

ه و ض  بما  امل هب، وظاهمه أهنم أححمجه، وأ كم . و قل القمطيب اخلالف  415 /5( ا ظم: املههم 3)
إذا كان  املا حلرهي، كما  -رمحهم هللا–القمجل اشرم ال ي ي ترب ذلك حماما، وهمج قمجل أهل الظاهم 

رضكككككي هللا –. وروي  ه أم املنمرني  ائشكككككة 317 /7يف االسكككككت كار  -رمحه هللا– قل احلاف  أومج  مم 
متشكككككي ور ل واحدب كما حكاه أومج  مم يف املمجضككككك  السكككككاوق، ورّبه اخلالف يف املسككككك،لة فكا ت  - رها

مبشالهة ذلك لبسرة اليت هي املمج   رد االرتالف، وأتيت يف  رم املس،لة المواية مسردب  رها إن شا  
 هللا ت اىل.

، ومسبم يف البباس، 381 /10(، 5855( أرمجه البشاري يف البباس، حب ال ميشي يف   ل واحدب، )4)
= 
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ٍَُدُكْم  مْ َيْبَدْأ بالُيْ نىذ وإي  َخ مَم     ))قال:  أن رسككككككككككككككمجل هللا  و ره  -6 إي   ْنَتَعَل أ

 .(1)رواه مسبم (( مْ َيْبَدْأ بالش  اِلذ وْلُيْنِعْ ُه ا مجيًعاذ أْو ِلَيْب مْعُه ا
لتِكْهِتدوا  أ ه قال: أال إ كم حتّد مجن أيّن  أك ب  به رسككككككككككككككمجل هللا  (2)اية لهويف رو  -7

لَّ، أال وإيّن  أشكككهد لسكككم ت  رسكككمجل هللا  ٍَِدُكْمذ    ))يقمجل:  وأضككك  ْسُم أ ِش إي   ْنقمعمَم 

 .(( ال َيْ ِ  يف  لْخةى ٍتى يص حها
، وه ا الرهي فه ه األحابيت الصككككككحيحة صككككككمحية يف الرهي  ه املشككككككي يف الر ل المجاحدب

يهيد الكماهة، ألّن الرهي فيه مه حب الت،بيب، إذ الرهي فيه واربا  به ما يف مبك ا  سككككككككككككككان، 
 .(3)وضمره يسري قاصم  بيه، وما كان ه ا سبيبه، فمحمبه الكماهة ال التحممي

: المواية األرريب تدّل  به أن الرهي تصكككمجص مبه ا قر  شكككسككك    به، وأما نريه فإن قيل
ه ا ال مههمجم له حىت يدّل  به ا ذن يف نري ه ه الصكككككككككككمجرب،  )): أّن فجوابه راوله الرهي.فال يت

وإمنا تصككككككككككككككمجيم رمج تمج الغالب، وميكه أن يكمجن مه حب مههمجم املمجافقة، وهمج التربيه حألبىن 
 .(4)(( به األ به؛ أل ه إذا م ر ِ  م  االحتياج فم   دم االحتياج أوىل

ي يف   ل واحدب امج وصاحبه  ه اال تدال، ورمبا ظّه الراس : أّن املشمن املعقول -8
ه أن  فيككه االرتالل، وفيككه الشككككككككككككككهمب فتمتككّد إليككه األوصككككككككككككككككار، ومككا كككان ككك لككك فحقككّ

 .(5)جيترب

                                 
اسككككككككككتحباب لبس الر ل يف اليمىن أوال، واخلب  مه اليسككككككككككمى أوال، وكماهة املشككككككككككي يف   ل واحدب، حب 

(5463 ،)14/ 300. 

 (.5462( أرمجه مسبم املمجض  الساوق، ومقم: )1)

 .301 /14(، 5464( صحيخ مسبم يف املمجض   هسه، رقم احلديت: )2)

بها أومج  مم 3) ر يف حب حتممي أكل كل ذي هب مه السككككباع، يف االسككككت كا -رمحه هللا–( ه ه قا دب أصككككّ
، القبس الوه ال ميب 381. ويرظم: ضككككككمجاو  صككككككمف األمم والرهي  ه المججمجب والتحممي ص 288 /4
3/ 1110. 

 .382 /10( فتخ الباري 4)

 وما و دها. و قل  بال لبمر  نري ه ه، وأه لهقت وني و ضها. 381 /10( املصدر الساوق. 5)
= 



 االختيارات الفقهّية لإلمام أبي العّباس القرطبّي في غير العبادات

 724 

قالت:  -رضكككككككككي هللا  رها–: روى ا مام المم ي مه حديت  ائشكككككككككة إشهههههههكال وجوابه
ٍَِدة  ُربَّ ا َرشى  لنيب ))  .(1)((يف َنْعلإ و 

 جبمجاوني: -رمحهم هللا–أجاب  ره ال بما  وقد 
: ضك ف احلديت، فقد أرمجه المم ي و ده ممجقمجفا  به  ائشكة أهنا كا ت مشكْت األول

 .(2)ور ل واحدب، قال: وه ا أصّخ، ي   مه املمفمجع
 .(3): أن ذلك حمممجل  به احلاجة إىل ذلك أو يكمجن املشي يسرياالثاين

اين، فإذا ي يصكككككككككككككّخ احلديت فال حاجة إىل الت،ويل، م  واجلمجاب األول أقمجى وأقمجم مه الث
أن القمجل أب ه كان لبحاجة فيه إنهال لبمواية الصككككحيحة اليت سككككبقت فيمه ا قر  شككككسكككك    به، 

 مه املشي يف المجاحدب حىت يصبخ األرمى. فقد هناه الريب 
اايا،   م لمج صككككككككككككككّخ احلديت لكان لبجمجاب الثاين حممل جّيد مه أجل التمجفيق وني المو 
 ولكان أحسه مره أيضا أّن اله ل لبداللة  به أن الرهي ليس لبتحممي. وهللا ت اىل أ بم.

 
 املطلب الثاين عشر: حكم تغيري الشيب

يف أّن األمم وتغيري الشككككككككككككككيكككككب ليس  به  -رمحهم هللا ت كككككاىل–ال رالف وني ال بمكككككا  
 . وارتبهمجا هل همج  به ا ححة أو الّردب  به قمجلني: (4)المججمجب

                                 
 /7(، 1777يف البباس، حب ما جا  يف المرصككككككككككككككة يف املشككككككككككككككي يف الر ل المجاحدب، ) ( أرمجه المم ي1)

. و قل احلاف  يف الهتخ  ه البشاري أيضا أن الصمجاب وقهه  به  ائشة وج ل احلاف  المواايا 200
 .382 /10األرمى بليال  به ض ف ه ا احلديت. يرظم: فتخ الباري 

 ق.( يرظم: جام  المم ي يف املمجض  الساو2)

. م  أ ه رّجخ املمجقمجف. وا ظم رّب احلاف  200 /7يف ال ارضة  -رمحه هللا–( ك ا قال احلاف  اوه ال ميب 3)
 .382 /10اوه حجم هل ا المأي يف الهتخ 

االتهاق، و قل القاضكككككي  ياض، والرمجوي  قال  ره ا هاع  به ذلك. يرظم:  -رمحه هللا–(  قل القمطيب 4)
 وما و دها. 306 /14، شمح الرمجوي  به صحيخ مسبم 418 /5ملههم ، ا625 /6إكمال امل بم 

= 
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، وهمج (2)، واملالكية يف قمجلٍ (1): يسكككتحّب تغيري الشكككيب، وهمج م هب احلرهيةالقول األول
 .-رمحهم هللا– (5)، وارتيار القمطيب(4)، واحلراوبة(3)م هب الشاف ية

ا، وهمج أظهم القمجلني  رككد   القول الثاني  : أن تغيري الشككككككككككككككيككب مبككاح، وليس مسككككككككككككككتحبككّ
 .-رمحهم هللا–(6)املالكية

 : قول األولأدلة أصحاب ال
ََارى ال َيصََََْبَُُغوَن ))قكككال:  أّن الريب  مكككا رواه أومج هميمب  -1 إنَّ  ْلَيهوَد و لّنصََ

 .(7)متهق  بيه (( باِلفوُ ْم
يمجِم فتخ مّكة،  (8)قال: أيت أبيب ق حافة -رضككي هللا  رهما–ما رواه جاوم وه  بد هللا  -2

ا، فقال رسككككككمجل هللا  (9)ورأسككككككه وحليته كالثغامة رواه  ((غمي ةو   ذ  بشََْ ء )): وياضككككككً
 .(10)مسبم

                                 
 .604 /9، الدّر املشتار م  حاشية اوه  اوديه 180( ا ظم:  يمجن املسائل أليب البيت ص 1)

 .371 /2، شمح اوه هجي  به المسالة 498 /2، الهمجاكه الدواين 281 /13( ا ظم: ال رريب 2)

 .345 /1، افممجع 332 /2، احلاوي 219 /1( الته يب 3)

 .33 /1، ا قراع 264 /1، الشمح الكبري أليب الهمج اوه قدامة 125 /1( ا ظم: املغ  4)

 .418 /5( ا ظم: املههم 5)

، شكككككككككمح اوه هجي  به 1725 /3، امل مج ة 48( ا ظم: شكككككككككمح األهبمي  به جام  اوه  بد احلكم ص 6)
 .371 /2المسالة 

، ومسبم يف البباس، حب يف تالهة 435 /10(، 5899حب اخلضاب، ) ( أرمجه البشاري يف البباس،7)
 .307 /14(، 5477اليهمجب يف الصب ، )

همج والد أيب وكم الصديق واته:  ثمان وه  امم وه  ممو وه ك ب وه س د القمشي التيمي. أسبم يمجم الهتخ كما ( 8)
، 5/252ب وله سب  وتس مجن سرة. ا ظم: أسد الغاوة يف المواية امل كمجرب يف الباب، وماا يف احملمم سرة أرو   شم 

 .4/374ا صاوة 

 /1( الثغامة: ضجمب ويضا  المجرق، ليس يف األرض ورقةا إال رضما  نري الثغامة.  قبه الزتشمي  ه أيب زيد يف الهائق 9)
161. 

، ( أرمجه مسككككككككبم يف البباس، حب اسككككككككتحباب رضككككككككاب الشككككككككيب وصككككككككهمب أو محمب، وحتمميه حلسككككككككمجاب10)
= 
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أمم وتغيري الشككككككككككككيب، وهمج يدّل  به االسككككككككككككتحباب  : أن الريب وجه االسهههههههههتدالل منه
 .(1)والردب

 :أدلة أصحاب القول الثاني
 واستدالهلم مبّ   به أصبني: 

ْه، ولمج كان أفضككككككل له به الريب  : أّن الريب األول مج ، فقد روى أوي اضككككككب، وي يغريّ 
سود بي هبد يغوث سككككبمة وه  بد الممحه  ًسا لمذ وكان  (2)أّن هبد  لةمحي بي  ل : وكان ج ي

ل   لقوم:  ذ                  قال  َ اذ  ال:   ٍَ ََّةُ  َغَد  َه مْيِهْم َي َت َيْومإ َو مْد  َيِن و لةَّْأِسذ  م أبيض  ل ِّْح

ٍَْسُيذ  قال: إنَّ ُأر   َهاِئَشنم َزْوَج  لنَِّب     ٍَنم َجاِرَيَتها ُنَبْي منمذ  أْ َسَ ْت أْرَس مْت أم  إل َّ  ْلَباِر

 . (3)أرمجه ا مام مالك ه ّ  لمْصُبَغيَّذ وأْخَبَةْتين أنَّّ أبا بكة  لّصّديق كان َيْصُبُ 
ب ، ولمج  يف ه ا احلديت ويان أّن رسكككككككمجل هللا  )): -رمحه هللا–قال ا مام مالك  ي ِيصكككككككْ

 .(4)((لك  ائشة إىل  بد الممحه وه األسمجبألرسِبْت و  صب  رسمجل هللا 
، فقد روى البشاري يف صكككككككككككحيحه  ه (5) بت  ره أ ه ارتضكككككككككككب : أبن الريب ونوقش

َشَعِة  لنَِّب        ))قال:  (6) ثمان وه  بد هللا وه ممجهب َشَعًة  ِرْي  َس مَ ن  أْخَةَجْت  َدَخْ ُت ه ى أّم 

 وه ا  اد يف حمّل اخلالف.(7)((خْمضوًبا . 

                                 
(5475 ،)14/ 306. 

 .418 /14، شمح الرمجوي  به صحيخ مسبم 418 /5( ا ظم: املههم 1)

همج أومج حممد  بد الممحه وه األسمجب وه  بد يغمج  وه وهب وه  بد مراف وه زهمب القمشي، الزهمي. تتبف يف  (2)
. ا ظم: أسد الغاوة  . شهد فتخ بمشق م  اجلرد ال ي كان  ممو وه ال اصصحبته. قيل: ولد  به  هد الريب 

 .4/243، ا صاوة 3/323

 .436 /2(، املمجط، 1820( أرمجه ا مام مالك يف كتاب الش م، حب ما جا  يف صب  الش م، )3)

 .443 /7هل ا االستدالل يف االست كار  -رمحه هللا–( املصدر الساوق. وا ظم تمججيه اوه  بد الرب 4)

 .418 /5( ا ظم: املههم 5)

 .385ن وه  بد هللا وه ممجهب التيمي ممجالهم، املدين،  قة مه الثالثة. ا ظم: تقميب الته يب صهمج  ثما( 6)

 .432 /10(، 5897( أرمجه البشاري يف البباس، حب ما ي  كم يف الشيب، )7)
= 
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قبيال،  ي حيِتْج إىل تغيري الشيب، فقد كان الشيب يف ش مه  جمجاب ًثن: أّن الريب و 
ِضَب  لّنيب  : ول لك ملا سكككئل أ س وه مالك  شَّْيُب إل ا   يً ا أخ متهق  ((؟  ال: مل َيْبُ ِ   ل

 .(1) بيه
  (2)هنه  ه تغيري الشككيب، فقد روي  ه  ممو وه  بسككة : أّن الريب األصههل الثاين

 .(3)((َرْي شاَب شْيَبًن  ِهَ  ل  ُنوٌر إىل أْن َيْنِتفمها أو خْيِضَبها))قال:  أّن رسمجل هللا 
 : أّن احلديت نري م موٍف، فال ي ارض  وه ما أرمجه الشيشان، وهللا أ بم.وجوابه

 :الترجيح
يظهم   وهللا ت اىل أ بم أن الماجخ مه حيت األصكككككل همج اسكككككتحباب اخلضكككككاب والتغيري 

يب، وذلك أن احلديت صككككككككميخ يف األمم وه، وأقّل أحمجاله محبه  به الردب، وخباصككككككككٍة أ ه لبشكككككككك
اقمن وه الت بيل مبشالهة اليهمجب، وهمج واضككككككككككخ يف رجحان اله ل  به المن، فإن صككككككككككّخ ا هاع 
 به  دم المججمجب، فيصككككككمف إىل الردب، نري أّن مه كان اخلضككككككاب ينبي وه إىل الشككككككهمب، أو 

 .(4)ر له تمكه، وه ا ارتيار و ض احملّققنييشمّجهه، فاالرتيا

                                 
ْيب ه  5894( أرمجه البشاري يف املمجضككككك  السكككككاوق، رقم احلديت: )1) ، (، ومسكككككبم يف الهضكككككائل، حب شكككككِ

(6029 ،)15/ 94. 

همج  ممو وه  بسة وه  امم وه ناضمب وه رهاف وه امم  القيس. أسبم قدميا مبكة، مث رج  إىل والبه، ف،قام هبا ( 2)
إىل أْن هاجم و د رْيرب وقبل الهتخ، فشهدها. سكه الشام ويقال: ماا حبما. قال اوه حجم: وأظره ماا يف 

، ا صاوة 3/748. ا ظم: أسد الغاوة ة، وال يف رالفة م اوية أوارم رالفة  ثمان، فإ   ي أِر له ذكمًا يف الهتر
4/547. 

( رواه الرربي يف هت يب اشًثر كما أفابه احلاف  اوه حجم، وي أقف  بيه يف املربمجع مره وهمج هقا، 3)
وذكم القمطيب أ ه حديت نري م موف، ولمج كان م موفا ملا وب  يف الصككككككككككككككحة ممتبة حديت أيب قحافة 

: له  الساوق. و  ذكم احلاف  أن المم ي أرمجه وقال: ي أر يف شي  مه طمقه االستثرا  امل كمجر. قبت 
سبيل  هلل كانت ل  نور  يوم  لقيارن     المم ي: ))  شيبن يف  شاب  ((. جام  المم ي، يف فضكككككائل ري 

. قال أومج  يسه: ه ا 7/97(، 1635ب شيبة يف سبيل هللا، )اجلهاب، حب ما جا  يف فضل مه شا
 .10/436، فتخ الباري 418 /5حديت حسه صحيخ نميب. يرظم: املههم 

( همج ارتيار أيب ج هم الرربي كما  قبه  ره احلاف  اوه حجم  ره، وارتاره أيضكككككككككككككككا أومج المجليد الباجي. 4)
= 
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 -ي   تغيري الشكككيب–قال و ض ال بما : إّن األمم يف ذلك  )): -رمحه هللا–قال القمطيب 
ب  فشموجه  ه أحدمها حمممجلا  به حالني: :  ابب الببد، فمه كا ت  ابب ممجضكككككككككك ه تمن الصككككككككككّ

ْيبٍة  قّية  هي أهل : ارتالف حال الراس يفواثنيهما امل تاب شككهمب تقب خ  وتكمه. ْيب ه ْم، فمبَّ شككِ  شككِ
ره اسككت مبه . وه ا (1)((ويضككا  مرها مصككبمجنًة، وحل كس، فمه قّبحه اخلضككاب اجتربه، ومه حسككّ

 فقه بقيق، ومبح  جّيد، فْبيحه  لرهاسته، وال بم  رد هللا ت اىل.

                                 
 .403 /9، املرتقه لبباجي 436 /10يرظم: فتخ الباري 

 .420 /5( املههم 1)
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 املطلب الثالث عشر: الص بغ ابألسود
يف جمجاز الصب   -رمحهم هللا–ال رالف وني ال بما  إذا  بتْت مشمو ية الصب  لبّشيب، ف

ححلرا  والكتم، وارتبهمجا يف الّصب  حألسمجب، وم هب اجلمهمجر مه أهل ال بم أّن الصب  حألسمجب 
 .-رمحهم هللا– (4)، وارتاره القمطيب(3)، واحلراوبة(2)، واملالكية(1)مكموه، و بيه م هب احلرهية

 واستدلمجا  به ذلك أببلة مرها:
ِ أبيب قحافة يمجم فتخ مكة،  -رضكككككككككككي هللا  رهما–ما رواه جاوم وه  بد هللا  -1 قال: أ يت 

ا، فقال رسكككمجل هللا  ْيِكت ه  كالثغامة وياضكككً ه وحل  َشْ ء ذ و ْجَتِنبو   )): ورأسككك  غمي ُةو   ذ  ب

 .(5)رواه مسبم (( لسَّو َد
َيكوُن  مْوٌم )): قال: قال رسكككككمجل هللا  -رضكككككي هللا  رهما–ما رو ِي  ه اوه  باس   -2

َََّو ِد كحو صََِِل  حل اِمذ ال َيةحيوَن ر ئَحنم  جلنَّنِ   رواه أومج باوب  ((َيْبضََِبوَن بالس
 .(6)والرسائي

                                 
 .605 /9 اوديه  ( ا ظم: الدر املشتار وحاشية اوه1)

 .498 /2، الهمجاكه الدواين 371 /2، شمح زروق  به المسالة 1725 /3( ا ظم: امل مج ة 2)

 .33 /1، ا قراع 127 /1، املغ  4876 /9( ا ظم: مسائل اوه مرصمجر 3)

وما و دها. و املشالهمجن يف ذلبك  به قمجلني: القمجل األول: أن ذلك مباح ال  418 /5( ا ظم: املههم 4)
س وه، وهمج مموي  ه ها ة مه الصكككككككككحاوة والتاو ني، القمجل الثاين: أن الصكككككككككب  حألسكككككككككمجب حمّمم وهمج أب

، مصككككرف اوه أيب شككككيبة 156 /11. يرظم: مصككككرف  بد المزاق، -رمحهم هللا–األصككككّخ  رد الشككككاف ية 
 /1، افممجع 332 /2، احلاوي 84 /21، التمهيد 320 /8حب مه ررا يف اخلضكككككاب حلسكككككمجاب، 

، فتخ 219 /1وصكككككككمّح و ض الشكككككككاف ية حلكماهة ومحبها الرمجوي  به التحممي. يرظم: الته يب  .345
 .435 /10الباري 

 .سبق  مجيه يف املربب األول( 5)

، والرسكككائي يف البباس 269 /4(، 4212أرمجه أومج باوب يف المّجل، حب ما جا  يف رضكككاب السكككمجاب، )( 6)
. والبه  لبسجستاين. وأرمجه اوه اجلمجزي 514 /8(، 5090مجاب، )والزيرة، حب الرهي  ه اخلضاب حلس

، واملّتهم وه  بد الكممي وه ه ا حديت ال يصككككّخ  ه رسككككمجل هللا  ))يف املمجضككككمج اا، وقال:  -رمحه هللا–
= 
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َرْي َخضََََِب بالسََََّو ِد سََََوََّد  هلل َوْجَهُ  َيْوَم ))ممفمجً ا:  ما رو ِي  ه أيب الدربا   -3

 .(1)رواه الررباين يف مسرد الشاميني (( ْلِقياَرِن

: إ ه مه حب التدليس  به الرسككككككككا ، وأب ه سككككككككمجابا يف المججه فيكمه أل ه ملعقولمن ا -4
 .(2)تشّبها وسيما أهل الرار

والظكاهم أّن الت بيكل األول، وهمج التكدليس إن كان ل لك فإ ه حمّمما، وقد  ّا  به ذلك 
 وهللا أ بم.، فاخليا ة والتدليس ليسا مه شيم املنمرني. (3)-رمحهم هللا–نري واحٍد مه ال بما  

                                 
، و مجزع فيه مه قبل أئمة، كما أفابه الشكيخ سكردي يف حاشكيته  به الرسكائي، ((أيب املشارق أومج أمية اجلزري

يف إسككككككرابه  بد الكممي، وي يرسككككككبه أومج باوب وال  ))ز ه ا مام املر ري يف هت يب السككككككره حيت قال: وممه ه
الرسائي، ف كم و ضهم أ ه  بد الكممي وه أيب املشارق أومج أمية، وضّ ف احلديت وسببه، وذكم و ضهم أ ه 

به االحتجكككاج  بكككد الكممي وه مكككالكككك اجلزري أومج سكككككككككككككك يكككد وهمج مه الثقكككاا، اتهق البشكككاري ومسككككككككككككككبم  
؛ فإ ه قد  سكككبه و ض المواب يف ه ا وقول من قال: إنه عبد الكرمي بن مالك اجلزري هو الصهههوابحبديثه،

احلديت فقال فيه  ه  بد الكممي اجلزري، و بد الكممي وه أيب املشارق مه أهل البصكككككمب،  زل مكة، وأيضكككككا 
ّقي، وهمج مشكككككككككهمجر حلمواية  ه  بد الكممي ال ي روى  ه  بد الكممي ه ا احلديت همج  بيد هللا وه  مم المّ 

. وق  التصككميخ أب ه اجلزري يف رواية ا مام البغمجي هل ا احلديت يف شككمح ((اجلزيمب، وهمج أيضككا مه أهل اجلزيمب
حيت قال و د  -رمحه هللا–. وممه هزع اوه اجلمجزي يف ه ا: احلاف  اوه حجم ال سكككقالين 92 /12السكككرة 

وأرر، يف ذلك؛ فإن احلديت مه رواية  بد الكممي اجلزري ))إ ه اوه أيب املشارق:  إيمابه لكالم اوه اجلمجزي
، واحلديت صكككككّححه األلباين  به شكككككمط الشكككككيشني. وهللا أ بم. يرظم: كتاب ((الثقة املشمج له يف الصكككككحيخ

 49، القمجل املسككّدب يف ال ب  ه املسككرد لإلمام أمحد ص 6/108، هت يب السككره 229 /3املمجضككمج اا 
 . 71(، ص 106حلديت التاس {، ناية املمام حتت رقم: )}ا

، قال احلاف  اوه حجم سككككككرده 389 /2(، 636( أرمجه الررباين يف حب المجضككككككني وه  را   ه جرابب، )1)
 .71(، ص 106، ناية املمام حتت رقم: )434 /10لني، وض هه الشيخ األلباين. يرظم: فتخ الباري 

 .419 /5( املههم 2)

 ، 33 /1، ا قراع 436 /10فتخ الباري ( ا ظم: 3)
= 
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 املطلب الرابع عشر: وصل الشعر
يف  بمجا الرهي  ه المجصككككككككل مه حيت اجلمبة، كما  -رمحهم هللا–ال رالف وني ال بما  

فبيس مه المجصل،  ))ال رالف ويرهم يف جمجاز رو  ريمجط احلميماملبمج ة وحنمجها مما ال تشبه الش م 
ه يف األوسككاط، ويمو  مه احلبي يف وال همج مقصككده، وإمنا همج لبتجميل والتحسككني، كما يشككّد مر

 .(1)((األ راق، وجي ل يف األيدي واألرجل
ووصكل الشك م إما أن يكمجن وشك م  بمي، أو وشك م نري  بمي، فإن كان وشك م نري  بمي 

 فإما أن يكمجن حيمجاه وإما أن يكمجن نري حيمجان.
 :يف احملّمم مه ه ه الصمجر  به  ال ة أقمجال -رمحهم هللا–وارتبف ال بما  

ا، وهمج مككك هكككب املكككالكيكككةالقول األول ، وارتيكككار (3)، واحلركككاوبكككة(2): حيمم المجصكككككككككككككككككل مربقكككً
 .-رمحهم هللا– (4)القمطيب

 .رمحهم هللا–(5): حيمم المجصل وش م اشبمي بون نريه، وهمج م هب احلرهيةالقول الثاني
: حيمم المجصككككككككل وشكككككككك م اشبمي أو احليمجان نري م،كمجل البحم، وهمج م هب القول الثالث

 .-رمحهم هللا– (6)الشاف ية
أّن اخلالف هو ا  ه ارتالفهم يف ال ّبة اليت مه  -وهللا أ بم-: يظهم   (7)سبب الخالف 

المجصل، فمه أر  و ممجم الرهي حّمم المجصل أبّي شي  كان، ومه فهم مره  أجبها حّمم الريب 

                                 
 .652 /6( إكمال امل بم 1)

 .519، الثمم الداين 462، القمجا ني الهقهية ص 1724 /3( ا ظم: امل مج ة 2)

 .1/36، ا قراع 159 /1، تصحيخ الهموع م  الهموع 4706 /9( ا ظم: مسائل اوه مرصمجر 3)

 448و 443 /5( ا ظم: املههم 4)

، الكككدر املشتكككار م  رب احملتكككار 358 /5، الهتكككاوى اهلركككديكككة 419 /4ر لت بيكككل املشتكككار ( ا ظم: االرتيكككا5)
 وما و دها. 9/535

 .147 /3، افممجع 95 /2، البيان لب مماين 31( ا ظم: تتصم املزين ص 6)

 .652 /6لبشالف يف إكمال امل بم  -رمحه هللا–( ا ظم تصمجيم القاضي  ياض 7)
= 



 االختيارات الفقهّية لإلمام أبي العّباس القرطبّي في غير العبادات

 732 

ا  ممجم الرهي حشبمي، ومه فهم مه الره ة أ كككه مه أجكككل حممكككة اشبمي، رصككككككككككككككّ ي أ كككه ل بكككّ
. وهللا أ بم.  الرجاسة، رّصا ال ممجم مبا همج جنسا

 :األدلة
 :أدلة أصحاب القول األول

قالت: جا ا اممأب إىل الريب  -رضككي هللا  رهما– ه أتا  ورت أيب وكم الصككديق  -1
  فقالت: اي رسمجل هللا! إّن   اورًة   ِميّ ًسا أصاوْتها حْصِبةا فِتِممَِّق ِشْ م ها، أف،صبه؟
 .(1)متهق  بيه ((لمَعَي  هلل  لَو ِص منم و مُلْسَتْوِص منم)): قال ف

أّن جاريًة مه األ صار تزوَِّجْت، وأهّنا مم ِضْت فتممَِّط : -رضي هللا  رها– ه  ائشة  -2
لمَعَي  هلل ))   ه ذلك؟ فقال: شكككككككككْ م ها، ف،رابوا أن يصكككككككككبمجه، فسككككككككك،لمجا رسكككككككككمجل هللا 

 .(2). متهق  بيه(( لو ص ن و ملستوص ن
سول  هلل  )) -رضككي هللا  رهما–و ه اوه  مم  -3 ص نذ      أّن ر ستو ص ن و مل لعي  لو 

 .(3). متهق  بيه((و لو مشن و ملستومشن
ْل  وجه االسككككتدالل مه ه ه األحابيت: أن الريب  ل ه المجاصككككبة واملسككككتمجصككككبة، وي يهصككككّ

 فكان  به  ممجمه يف كّل ما يصدق  بيه المجصل.

                                 
، ومسبم يف البباس، حب حتممي 459 /10(، 5937اس، حب وصل الش م، )( أرمجه البشاري يف البب1)

ف ل المجاصكككبة واملسكككتمجصكككبة، والمجامشة واملسكككتمجمشة، والرامصكككة واملترمصكككة، واملتهبجاا، واملغرياا ربق هللا، 
 ، والبه  ملسبم.329 /14(، 5530)

، كما أرمجه 377 /9(، 5205( أرمجه البشاري يف الركاح، حب ال تري  املمأب زوجها يف م صكككككية، )2)
، ومسككككككككككككككبم يف البباس، حب حتممي ف ل المجاصككككككككككككككبة 458 /10(، 5934يف البباس، حب المجصكككككككككككككككل، )

 . والبه  لببشاري يف البباس.330 /14(، 5533واملستمجصبة...)

، ومسكككككككككبم يف البباس، حب حتممي 446 /10(، 5947( أرمجه البشاري يف البباس، حب املسكككككككككتمجمشة، )3)
 .331 /14(، 5535بة واملستمجصبة...)ف ل المجاص

= 
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وه ا احلديت  اد يف حتممي وصككككل الشكككك م حلشكككك م، ووه قال  )) :-رمحه هللا–قال القمطيب 
مجف واخلمق ونريها؛ ألّن ذلك كبَّه يف  مالك وها ة ال بما ، ومر مجا المجصككل وكّل شككيٍ  مه الصككّ

 .(1)((م ىن وصبه لبش م
ِْيد وه  بد الممحه وه  مجف -4 أ ّه ت  م اوية وه أيب سهيان  ام حجَّ وهمج  (2)و ه مح 

يٍّ يقمجل: اي أهل املديرة! أيه  به املررب، و  ِ ٍم كا ْت يف يد  حِمسككككك  ًة مه شكككككِ تراول ق صكككككَّ
إنَّ ا َ  مكمْت بنو   ))يرهه  ه مثكل هك ه، ويقمجل:   بمكابكم؟ ت كت  رسككككككككككككككمجل هللا 

 . (3)متهق  بيه ((إْسة ئيَل ٍَ   تََّبَذ  ذه نساؤ م
بككه إال اليهمجب، إّن أ ككه قككال: مككا كرككت  أرى أنَّ أحككًدا يه   رككه  (4)ويف روايككة هلمككا -5

 تّاه الزور. رسمجل هللا 
أّن م اوية قال ذاا يمجم: إّ كم أحد تم ز يَّ سككككككككمجٍ ، وإّن  يب هللا  (5)ويف رواية ملسككككككككبم -6

  ْمِقةا، قال م اوية: أال وه ا هنه  ه الّزور. قال: وجا  رج لا و ًصا  به رأسها ر 
 ش اِرههَّ مه اخلمق.الّزور، قال قتابب: ي ىن ما ي ِكثّ م  وه الرّ سا  أ

م م اوية الزور املرهي  ره يف ه ا احلديت حخل ِمق   )): -رمحه هللا–قال القمطيب  وقد فسككككككككككككككّ
اليت ي ِكثّ م  الرسككا  هبا شكك مجرهّه وقمجله: أال وه ا الزور، وزابه قتابب وضككمجًحا...وه ا احلديت حّجةا 

 .(6)((واضحةا  به إورال قمجل ِمْه ِقِصِم التحممي  به وصل الش م

                                 
 .375 /5. وهمج ورّصه يف اجلام  ألحكام القم ن 442 /5( املههم 1)

همج محيد وه  بد الممحه وه  مجف الزهمي، املدين.  قةا فقيها. مه الثا ية. ماا سرة مخس ومائة  به الصحيخ. وقيل: ( 2)
 .182إّن روايته  ه  مم ممسبة. ا ظم: تقميب الته يب ص

، ومسككككككبم يف البباس، حب حتممي 458 /10(، 5932( أرمجه البشاري البباس، حب وصككككككل الشكككككك م، )3)
 .334 /14(، 5543ف ل المجاصبة واملستمجصبة...)

(، 5545، ومسكككبم يف املمجضككك  السكككاوق، )459 /10(، 5937( أرمجه البشاري يف املمجضككك  السكككاوق، )4)
14/ 335. 

 .335 /14(، 5546( املمجض  الساوق، )5)

 .448 /5( املههم 6)
= 
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واسككككتشكككككل و ض ال بما  اهلالن امل كمجر يف ه ا احلديت، هل حتّقق حلمجصككككل فق  أو وه 
إمنا هبكت ورمج إسكككككككككككككمائيل حني ا  ها  )): حيتمل قمجله  )): -رمحه هللا–ووغريه؟ قال أومج  مم 

ِته ْم يف  سكككائهم إال حني ار (( سكككابهم تكاهبم ، أ ه مه األمم ال ي ي يِكْهش  يف و  إسكككمائيل وي ِيشكككْ
وهللا أ بم  -الكبائم وإ الهنم املراكم، فك،هنا  المة ال تكاب تظهم إال يف أهل الهسمجق وامل اصي

ال أهنا ف بة يستحّق مه ف بها اهلالن  بيها بون أن جيام ها نريها، وقد حيتمل أن يكمجن ورمج  -
لك اسككككككككككككككتشهافا، إسككككككككككككككمائيل هنمج  ه ذلك يف كتاهبم هنيا حمّمًما، فه بمجا ذلك م   بمهم حتممي ذ

 .(1)((فاستحقمجا ال قمجوة
:  به أي االحتمالني، فالمجصكككل مركما  ظيم، سكككمجا  كان  المة  به قمجم فشكككا فيهم  قك ْبت 

 الهساب وامل اصي، أم كان اهلالن حمقًَّقا وسببه وهمج أطّم.
ََول  هلل ))قال:  -رضكككككككي هللا  رهما–و ه جاوم وه  بد هللا  -7 َََِل  َزَجَة رس أْن َتص

 .(2). رواه مسبم((ْأِسها َشْيًئا ملةأُة ِبَة
 . وهللا أ بم.(3)وه ا احلديت  اد يف ال ممجم، وهمج حّجة  به كّل األقمجال املشالهة

 .(4): أّن يف المجصل نمورًا وتدليًسامن املعقول -8
 : أدلة أصحاب القول الثاني

شكككك م اسككككتدلمجا حألحابيت السككككاوقة يف ل ه المجاصككككبة واملسككككتمجصككككبة، ومحبمجا الرهي فيه  به 
 .(5)اشبمي، فا  سان له حممةا ليست لغريه، فشّا التحممي وش مه بون نريه

 : أبن األحابيت ليس فيها ما يدّل  به ه ه ال بة ال  صاا وال ظاهمًا وال إمياً .ويناقش
الماوي حّجة  به ه ا، فقد أر  اخلمقة وونّي أهنا الّزور، ومحل  مث إّن تهسككككككككككككري م اوية 

 فهمج احلجة القاط ة يف الباب. مح مره حديت جاوم وه  بد هللا الرهي  بيها، وأص

                                 
 .217 /7( التمهيد 1)

 .334 /14(، 5542( أرمجه مسبم يف البباس، حب حتممي ف ل المجاصبة واملستمجصبة...)2)

 .443 /5( ا ظم: املههم 3)

 .1725 /3( امل مج ة 4)

 .536 /9، رّب احملتار 419 /4( ا ظم: االرتيار لت بيل املشتار 5)
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 :أدلة أصحاب القول الثالث
اسككتدلمجا ك لك حألحابيت المجاربب يف ل ه المجاصككبة واملسككتمجصككبة، و ّببمجه حلرجاسككة، فما ي 

 يكه جنًسا ي حيمم وصبه.
–ه ا الت بيل  به  -رمحهم هللا–ويف احلقيقة ي أقف  به اسكككتدالل ظاهم مه الشكككاف ية 

املسككككككككك،لة يف كتاب الصكككككككككالب  -رمحه هللا–، وإمنا ذكم ا مام الشكككككككككاف ي -أ   الت بيل حلرجاسكككككككككة
 .(1)حلرجاسة، فتب ه  بيه أصحاوه

، فب د ذكمه -رمحه هللا–وقد ا مض و ضككككككككككككككهم  به ه ا امل،ر ، ومرهم ا مام البيهقي 
لرجاسة أ قبه وباب مه ي يم الت بيل لباب ال تصل املمأب ش مها وش م  بمي يف كتاب الصالب ح

 .(2)حلرجاسة، وذكم حديثني يف طهارب ش م اشبمي
يف محبه لقبة الش م وهمج  به املررب رريبا، بليل  به طهارب الش م،  وحديت م اوية 

 .(3)وأن الرهي ليس ل بة الرجاسة
 :الترجيح

 ألممجر مرها: همج القمجل األول، وذلك -وهللا أ بم–ال ي يمّجخ يف املس،لة 
أحكككد رواب  : قمجب األحكككابيكككت المجاربب يف الكككداللكككة  به ال ممجم، وهمج فهم م كككاويكككة أوال

أقمجاها  احلديت، ول ذكم أ ه ما كان يتمجّق  صكككككككككككككدور مثل ه ا إال مه اليهمجب! وحديت جاوم 
ه وقمجل م)) -رمحه هللا–باللة، وأصكككككككمحها يف ال ممجم، فال يربغي ال دول  ره. قال ا مام الرمجوي 

 .(4)((قال حلتحممي مربًقا أقمجى؛ لظاهم إطالق األحابيت الصحيحة
: أّن الشارع هنه اجلارية ال موس  ه المجصل م  ممضها واحتياجها إىل التزّيه لزوجها، اثنيا

وم  ذلك ي  ذن هلا الشككككككارع، فهمج مه أوني األبلة  به أتكيد الرهي  ه ه ا، وهمج حّجة  به 

                                 
 .31( ا ظم: تتصم املزين ص 1)

 .427 /3ا ظم: السره الكربى  (2)

 .219 /7( ا ظم: التمهيد 3)

 وما و دها. 147 /3( افممجع 4)
= 
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لبمتزّوجة إذا رضي  - به رأيهم–جتمجيزهم المجصل وغري الش م الرجس  يف -رمحهم هللا–الشاف ية 
 .(1)زوجها و لك، وحّمممجه مربًقا  به نري ذاا الزوج

: أن الغمور والتدليس كما يق  وشككككككك م اشبمي، يق  ك لك وغري شككككككك م اشبمي، وه ا اثلثا
 اشبمي أيضا. مشاهدا يف ه ا ال صم، وه ا ينّكد ال ممجم، وأّن الزور متحّققا وغري ش م

همج ظهمجر الهسككاب والهجمجر  -يف ويئترا –: أّن املالح  يف المجاصككالا واملسككتمجصككالا رابع ا
–فيهّه، وشككيمجع التربّج والسككهمجر  ردهّه، فالمجصككل سككيمة أهل الهسككق وامل اصككي، وال تكاب جتد 

ا أن و  إسكمائيل هبكمج  اممأب سكبيمة مه ذلك تصكل شك مها! وه ا مصكداق قمجل الريب  - رده
ملا ا    سكككككابهم ذلك، فال يظهم المجصكككككل إال يف ويئة فاسكككككدب، وجمتم  مرحّل،  سككككك،ل هللا ت اىل 

 السالمة وال افية.
، (2)رامسككككككككككككا: ذهب و ض ال بما  إىل أن ال بة يف املر  مه المجصككككككككككككل هي تغيري ربق هللا

وهكك ا نري ظككاهم  ، فككال بككة املكك كمجرب وربا يف حككديككت اوه مسكككككككككككككك مجب 
 ، وليس فيككه ذكم(3)

 المجصل، إال أن يبحق حلرما، وجيم  حملبالغة يف التزيني مبا ال يدوم، وال بم  رد هللا ت اىل.
 

 املطلب اخلامس عشر: حكم فرق الشعر وسدله
: إرسككككاله، واملماب وه هرا  رد ال بما : إرسككككاله  به اجلبني وا اذه كالقصككككة، سهههدل الشهههعر

 .(4): تهميق الش م و ضه مه و ضوالفرق ه.يقال: سدل ش مه و مجوه إذا أرسبه وي يضم جمجا ب

                                 
 .276 /1( ا ظم: روضة الرالبني 1)

 /9( وهمج ظككاهم صككككككككككككككري  ا مككام أيب المجليككد البككاجي وأيب  بككد هللا القمطيب، واوه أيب همب. يرظم: املرتقه 2)
 .141 /4، هبجة الرهمجس 375 /5، أحكام القم ن 395

، ومسكككككبم يف البباس، حب حتممي 463 /10(، 5939( أرمجه البشاري يف البباس، حب املترّمصكككككاا، )3)
. ولهظه: ل ه هللا المجامشاا واملسكككككككككككككتمجمشاا، 332 /14(، 5538ف ل المجاصكككككككككككككبة واملسكككككككككككككتمجصكككككككككككككبة...)

اا ربِق هللا.  والرامصاا، واملستمجصماا، واملتهّبجاا لبحسه، املغريّ 

 .88 /15، شمح الرمجوي  به صحيخ مسبم 124 /6، املههم 302 /7( إكمال امل بم 4)
= 
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أ ه سكككككدل شككككك مه مث فمقه، وكان يف سكككككدله إمنا سكككككدله ممجافقة ألهل  وقد  بت  ه الريب 
الكتاب، أول مقدمه إىل املديرة؛ أتليها لقبمجهبم، ورجا  أن يكمجن ذلك  ه شككككككككككككمع  ردهم، فبما 

وأمم مبشالهتهم، ومه ذلك تمكه  رابهم وإصكككككككككمارهم، وحتميههم وتبديبهم، رالههم  تبنّي لبريب 
 لش مه.  لبسدل، وفمقه 

وإذا  بم ه ا: فهل جيمجز ملسككبم أن يسككدل شكك مه، وال يكمجن و لك ممتكبا حملّمم، وال هرًكا 
 لمجاجب؟ 

ذهب جّل أهل ال بم إىل أّن فمق الشككككككككككك م سكككككككككككرة وليس حبتم واجب، و به ه ا م اهب 
 .-هللا رمحهم–(2)، ورّجحه القمطيب(1)األئمة األرو ة

                                 
، القمجا ني 1296 /3،  قد اجلمجاهم الثميرة 357 /5، الهتاوى اهلردية 56 /22( ا ظم:  مدب القاري 1)

، ال بكككاب احملي  مب ظم  صككككككككككككككمجص 140 /8، هنكككايكككة احملتكككاج 282 /13، الككك رريب 461الهقهيكككة ص 
، كشككاف القراع 121 /1، ا  صككاف 85 /1رتهه ا راباا ، شككمح م624 /2الشككاف ي واألصككحاب 

1/ 93. 

، فمأى أن -رمحه هللا–. واخلالف فيه كما يمى القمطيب  ه القاضككككككككككككككي  ياض 125 /6( ا ظم: املههم 2)
الهمق واجب، والسدل ال جيمجز. قبت: ه ا ال ي هقشه القمطيب، نري أن كالم القاضي ليس صمحيا يف 

؛ أل ه سهههههههههههنةوالهمق  )) يف ه ا القمجل، وك، ه هقل له  ه نريه، ويف ه ا يقمجل:ذلك، ويبدو مره تمّببه 
إ ككه كككان يمجافق أهككل الكتككاب فيمككا ي ينمم فيككه  )) ، والظككاهم أ ككه ومجحي؛ لقمجلككه:الكك ي رج  إليككه الريب 

ال جيمجز السككدل  وعلى هذا، فظاهمه أ ه ألمم حىت ج به و ضككهم  سككشا، ((وشككي ، فسككدل مث فمق و د
الراصككككككككككية واجلمة. وقد روي أن  مم وه  بد ال زيز كان إذا ا صككككككككككمف مه اجلم ة أقام  به حب وا اذ 

ا }جيّزون{ أن يدّل  به إجازب الهمق ال  به وجمجوه، وحيتمل  كّل مه ي يهّمق شكككك مه.  -املسككككجد حمسككككً
يف تككالهككة أهككل الكتككاب  رما، ورجمج ككه  ه ممجافقتهم  --وحيتمككل أن يكمجن األمم حجتهككاب مرككه 

وال، ويكمجن الهمق هرا  به االسككككككككككتحباب والردب ودليل ارتالف }السككككككككككبف{ يف ذلك، فهمق مرهم أ
، فإن ا همقت فمقها وإال ةمَّ ل   ة مرهم  رمون، وقد جا ا المواية أ ه  كا ت لبريب بمَّ ها ة، وا   الُّ 

وني اهلالليني . وما 302 /7. إكمال امل بم ((تمكها. وقال مالك: فمق شكككككككككككككك م المأس لبمجال أحب إ 
، والثاين مه  قل الرمجوي  ره يف 125 /6تصككككككككككككككمجيب رر، مرب ي، األول مه  قل القمطيب يف املههم 

. و قل ال ي   ه الرمجوي أ ه جمجز السدل والهمق. وه ا الرقل تلد 89 /15شمحه  به صحيخ مسبم 
= 
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 واستدّلمجا  به ذلك أببلة مرها:
ََدُِلون قال:  -رضكككككككككككككي هللا  رهما–ما رواه  بد هللا وه  باس  -1 كان أ ل  لكتاب يسَ

سول  هلل         َسُهْمذ وكان ر شةكون يْفُة وَن رؤو ْشعاَرُ ْمذ وكان  مل ُيِحبُّ رو  قمنم  أ

ِصَيَت ُ  أْ ِل  لكتاِب  ي ا مل ُيْؤَرْة ب ذ  َسَدَل رسول  هلل    . متهق ذ ثمَّ  مَةَق َبْعُدنا
 .(1) بيه

دل إمنا كان يه به ألجل  : ))-رمحه هللا–قال القمطيب  الظاهم مه مسككككككاق احلديت أّن السككككككّ
حمّبته اسككككككتئالف أهل الكتاب مبمجافقتهم، لكره كان يمجافقهم فيما ي يشككككككمع له فيه، فبما اسككككككتمّموا 

هم أيضكككككككككا فيما ي يشكككككككككمع له، فصكككككككككارا تالهتهم  به  رابهم، وي يرته مجا حملمجافقة، أحبَّ تاِلِهتِ 
: ي   فيما ي يربب مره، {فيما ي ينمم }حمبمجوة له، ال واجبة  بيه كما كا ت ممجافقتهم. وقمجله: 

والربب يشمل المجاجب واملردوب كما قمَّْرهه يف األصمجل، وأما تمجهُّم  الرسخ يف ه ا: فال يبتهت 
 ا و ِد تسبيم أّن حمّبة ممجافقتهم وتالهتهم حكما شم ّي، فإ ه إليه؛  مكان اجلم  كما قمَّرهه، وه

ياا، ه ا م  أ ه لمج كان السكككدل مرسكككمجًرا ومججمجب الهمق لصكككار  حيتمل أن يكمجن ذلك أممًا مصكككِبح 
ِدِل،  الصككككحاوة  إليه، أو و ضككككهم، وناية ما روي  رهم أ ه كان مرهم مه فِكِمِق، ومرهم مه سككككِ

ابل  به اله أ ه كان له ملَّةا، فإن  ارق، وال الهارق  به السككابل، وقد صككّخ  ره فبم يِ  ب  السككّ
ا همِقْت فِمِقها، وإال تمِِكها، وه ا يدّل  به أّن ه ا كان نالب حاله؛ ألّن ذلك ذكمه م  هبة 
 ، ْبِيت ه اليت كان ممجصمجفا م موفًا هبا، فالصحيخ: أّن الهمق مستحبد ال واجبا أوصافه الدائمة، وح 

 .(2)(( ي ارتاره مالك، وهمج قمجل جّل أهل ال بم، وهللا أ بموه ا ال
 ممه كا ت هلم هة، ومه كان يهمق ش مه. ما روي  ه ها ة مه الصحاوة  -2

                                 
الهمق أفضكككل! وهمج  ومأي الرمجوي حيت قال: واحلاصكككل أن الصكككحيخ املشتار جمجاز السكككدل والهمق، وأن

، شمح الرمجوي  به صحيخ مسبم 56 /22قمجل اجلمهمجر ال ي حكاه ال ي  قبل! يرظم:  مدب القاري 
15/ 89. 

، ومسكككبم يف الهضكككائل، حب يف ( ،3558 ،6/ 691( أرمجه البشاري يف املراقب، حب صكككهة الريب 1)
 .88 /15(، 6016ش مه وفمقه، ) سدل الريب 

 .125 /6( املههم 2)
= 
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ْيت   ه  ال ة  شككككم مه أصككككحاب رسككككمجل هللا  )): -رمحه هللا–قال ا مام أمحد   أْحصككككِ
ايسككم، واحلسككه واحلسككني، و ه  أهنم كان هلم شكك م، ف كم مرهم أح  بيدب اوه اجلماح، و مار وه

 .(1)((اوه مس مجب أّن ش مه كان يبب  تمقمجته، وأ ه كان إذا صّبه ج به ورا  أذ يه
أ ككه  -رمحككه هللا–فيمككا حكككاه أمحككد وه حربككل  )): -رمحككه هللا–قككال احلككاف  اوه  بككد الرب 

يكه  ي -وهم األكثم–أحصككككه مه الصككككحاوة  ال ة  شككككم رجال هلم شكككك م، بليل  به أّن نريهم 
 . (2)((هلم ش م  به تبك اهليئة، والش م ال ي يشري إليه همج اجلمة والمجفمب

  

                                 
. رواه  ره مه طميق األ مم  ه ا مام أمحد. وأرمج اوه أيب شككككككككيبة يف البباس، حب يف 77 /6( التمهيد 1)

 .. روى ا اذ اجلمة  ه ها ة مه الصحاوة 330 /8ا اذ اجلمة والش م، 

 وما و دها. 71( التمهيد 2)
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 املبحث الثاين: الصور .
 وفيه أربعة مطالب:
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 املطلب األول: الصور الض هلا ظل  

الصككمجر اليت هلا ظلد إما أن تكمجن مه صككمجر ذواا األرواح وإما أن تكمجن مه نريها، فههرا 
 مس،لتان:
 سألة األوىل: الصور الض هلا ظلٌّ من  وات األرواحامل

إذا كا ت الصمجر  به صهة ا  سان أو صهة شي  مه احليمجان مما له ظّل، فجما ة أهل 
، ورّجحه (1)ال بم مه السككككككككبف واخلبف  به حتمميها تصككككككككمجيما واقتراً ، وهمج م هب األئمة األرو ة

 .(3) بما  ا هاع  به حتمميها، ول حكه و ض ال-رمحهم هللا ت اىل– (2)القمطيب

                                 
وما  149 /1ة الكربى ، املدو 304 /4، ودائ  الصككككككككرائ  288-282 /4( ا ظم: شككككككككمح م اين اشًثر 1)

، املغ  335 /7، روضكككككككككككككككة الرالبني 488 /9، البيان لب مماين 457 /3و دها، املقدماا املمهداا 
. وأ ّبه  به أن نري املالكية ي يرصمجا  به الظل و دمه يف املصابر الساوقة، 40 /2، احملّمر 202 /10

يت املسكككككككك،لة يف املربب الثالت ورالف وإمنا الصككككككككمجر  ردهم حمممة مربقا سككككككككمجا  كان هلا ظل أو ال. وأت
 املالكية واجلمهمجر إن شا  هللا ت اىل.

. و قل الرحاس اخلالف يف ذلك  ه قمجم وي ي ّيرهم، مث اسككككككتدّل هلم آبية سككككككب،، 426 /5( ا ظم: املههم 2)
هم هللا رمح–ورّب اسككككككككككتدالهلم، وتب ه  به الرقل والمب كّل مه اوه  رية وأيب حيان وأيب  بد هللا القمطيب 

 /7، تهسككككككككككككككري البحم احملي  117 /13، احملّمر المججيز 336 /3ت ككاىل. يرظم: إ ماب القم ن لبرحككاس 
. ويرّبه  به وهم وق  لبباحت/ حممد وه أمحد  بي واصكككككل، 241 /14، اجلام  ألحكام القم ن 255

شكككاف ية. وي وذلك أب ه  سكككب اجلمجاز مربقا لصكككرا ة الصكككمجر افسكككمة إىل أيب سككك يد ا صكككرشمي مه ال
ي كم مصكككدرا هل ا الرقل، وال ي رأيته يف احلاوي لبماوربي همج إححته لغري افسكككمة، وت بيبه زوال ال بة 

 ))املاوربي يف  رم مراقشكككككككككته له:  ، قالاليت حّممت الصكككككككككمجر مه أجبها، وهي: رمجف  بابهتا ورّب  بيه
ري جمسمة لساغ يف الصمجر افسمة، وه ا ال ي قاله رر،؛ ألن الرّا يدف ه..ولمج ساغ ه ا يف صمجر ن

 ه االصرشمي أ ه ملا و  حسبة  -رمحه هللا–. و قل الدمريي ((، فهسد وه الت بيلوما أحد يقول هذا
وما و دها، الرجم  201 /12وغداب أزال سككككككككككككككمجق املركم، وأوقه سككككككككككككككمجق البُِّ ب  ألهنا مباحة. احلاوي 

 .218ي ص ، أحكام التصمجيم يف الهقه ا سالم383 /7المجهاج 

 /2، شككمح زروق  به المسككالة 93 /4، شككمح الزرقاين  به ربيل 458 /3( ا ظم: املقدماا املمهداا 3)
 .337 /2، الشمح الكبري لبدربيم 381

= 
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 ومه األبلة  به ذلك:
 : قمجلككككه ت ككككاىل -1                        

      ( :23سمجرب  مجح اشية)  . 
كا مجا قمجًما ))قال:  (1)يف تهسككككككككككككككريه  ه حمّمد وه قيس -رمحه هللا–أرمج ا مام اوه جميم 

صاحلني وني  بم و مجح، وكان هلم أتباعا يقتدون هبم، فبّما ماتمجا قال أصحاهبم ال يه كا مجا يقتدون 
هبم: لمج صككككمّجرههم كان أشككككمجق لرا إىل ال بابب، فبما ماتمجا وجا   رمون: بّب إليهم إوبيس فقال: 

 .(2)((إمنا كا مجا ي بدوهنم، وهبم ي ْسِقمْجِن املرم، ف بدوهم!
: أّن الصمجرب كا ت أول وسيبة إىل المجقمجع يف الشمن حهلل ت اىل، وهمج وجه االستدالل منه

أ ظم ال  مجب وأررمها، وهمج املمججب لدرمجل الرار واخلبمجب فيها، فما كان وسككككككككككككككيبة إىل ه ا ال 
 املهضككية إىل احلمام مه قمجا د وسههد  الذ رائع، ألن  الوسههائل هلا أحكام املقاصههديشككّك يف حتمميه؛ 

 الشمع.
اليت كاب هبا أكثم  -ي   الشيران–ومه أ ظم مكايده )): -رمحه هللا–قال ال المة اوه القيم 

الراس، وما جنا مرها إال مه ي يمب هللا ت اىل فترته: ما أوحاه قدميًا وحديثًا إىل حزوه وأوليائه مه الهترة 
ِد أرحهبكككا مه بون هللا ِ ْا أوًثًه، حلقبمجر، حىت  ل األمم فيهكككا إىل أن   بككك  ِدْا قبمجرهم، وا كككُّ  ، و  بككك 

مجر أجسككككككككاًبا هلا ظلد، مث  ا فيها، مث ج  بت تبك الصككككككككّ وو ر ِيْت  بيها اهلياكل، وصككككككككمجّ ِرْا صككككككككمجر  أْرحهب 
 .(3)((ج   ِبْت أصراًما و  ب ِدْا م  هللا ت اىل، وكان أّول ه ا الدا  يف قمجم  مجح

                                 
همج حممد وه قيس املدين، قاّص  مم وه  بد ال زيز، أومج إوماهيم، ويقال: أومج أيمجب، ويقال: أومج  ثمان، ممجىل ي قمجب  (1)

، 3/681ممجىل  ل أيب سهيان. روايته  ه الصحاوة ممسبة.  قة. مه الثالثة. ا ظم: هت يب الته يب القبري، وقيل: 
 .503وتقميبه ص

 .316 /6. ويرظم تهسري اوه كثري 303 /23( جام  البيان 2)

 .-رمحه هللا–. مث  قل ما ذكمته  ه اوه جميم 208 /1( إنا ة البههان 3)
= 
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 لذيَي  ))قال:  أّن رسككككككككككككككمجل هللا  -همارضككككككككككككككي هللا  ر–ما رواه  بد هللا وه  مم   -2

را َخ مْقُتمْ        ٍُْيو   قال لم: أم رنذ ي يا َعذَّبوَن َيْوَم  لق متهق      ((َيصَََََْنعون  لصَََََّوَر ُي
 .(1) بيه

مجر ي ّ ومجن، وه ه صككككككككككمجرب، فيتراوهلا المج يد  وفيه بليالن: أّوهلما: أن ال يه يصككككككككككر مجن الصككككككككككّ
 ما صمّجروه يف اشرمب، وه ا بليل أن املصمّجر حيمجان. امل كمجر، وًث يهما: أهّنم يرالبمجن إبحيا 

يقمجل:  قال: ت ت  رسككككككككمجل هللا  -رضككككككككي هللا  رهما–ما وراه  بد هللا وه  باس  -3
ًسا  مُتَعذ ُبُ  يف َجَهنَّمَ     )) متهق  ((كلُّ ُرَصو رإ يف  لنَّاِرذ ُيْجَعُل ل  ِبُكل  ُصوَرة  َصوََّر ا َنْف

 .(2) بيه
 .(3)ه بليل  به أن التصمجيم وق  لشي  حتّبه الموحفي { هس} فقمجله 

وقد ِستِكْما  ِسْهمِجًب    رضي هللا  رها قالت: برل  بّي رسمجل هللا – ه  ائشة  -4
يا هائشَََََُن! أشَََََدُّ  لّناس    ))و ق ماٍم فيه متا يل، فبّما ر ه هتكه، وتِكِبمجَِّن وْجه ه  وقال: 

. قالت  ائشككككككككككة: فقر راه ((وَن خبمْ ِق  هللهذ ًبا هند  هلل َيْوَم  لقيارن:  لذيي ُيضَََاُ 
 .(4)فج برا مره وسابًب أو وسابتِكنْي . متهق  بيه

                                 

 قمجل هللا ت اىل:  ( أرمجه البشاري يف التمجحيد، حب1)              :سمجربالصافاا اشية
(، 5501، ومسكككككككككبم يف البباس، حب حتممي تصكككككككككمجيم صكككككككككمجر احليمجان...)658 /13(، 7558(، )96)

14/ 317. 

(، 2225( أرمجه البشاري يف البيمجع، حب وي  التصككككككككاويم اليت ليسككككككككت فيها روح وما يكمه مه ذلك، )2)
 .318 /14(، 5506، ومسبم يف  البباس، حب حتممي تصمجيم صمجر احليمجان...)525 /4

 .560( ا ظم: التمهيد لشمح كتاب التمجحيد ص 3)

، ومسكككككبم يف البباس، 474 /10(، 5954( أرمجه البشاري يف البباس، حب ما وط  مه التصكككككاويم، )4)
 .314 /14(، 5494حب حتممي تصمجيم صمجر احليمجان...)

= 
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ك به تبمّجن وجهه مه ربية الصككككككككككككككمجرب، و ّبل الرهي  ره أب ه  : أن الريب وجه التمسههههههههههه 
فاملصكككمّجر ملا صكككمّجر الصكككمجرب  به شككككل ما ربقه هللا ت اىل مه إ سكككان  ))مضكككاهاب خلبق هللا ت اىل، 

 ، وه ا  امد فيدرل فيه صمجر احليمجان ذواا األرواح.(1)((يمة، صار مضاهيا خلبق هللاأو هب
أبرن الراس ي بدون الصككمجر، فكان األصككبخ يف املر  مرها      وإزالتها  : أن الريب من املعقول

(2). 
 املسألة الثانية: الصور الض هلا ظلٌّ من غري  وات األرواح

ر واألهنار، والبحار والقهار، وحنمج ذلك مما ليس مه إذا صككككككككمّجر ا  سككككككككان صككككككككمجر األشككككككككجا
، وارتيار (3)ذواا األرواح، فال ي  بيه  مجاّم أهل ال بم همج إححة ذلك، و بيه امل اهب األرو ة

 .-رمحهم هللا– (4)القمطيب
 وهلم يف ذلك أبلة مرها:

 يقمجل: قال: ت ت  رسككككككككمجل هللا  -رضككككككككي هللا  رهما–ما وراه  بد هللا وه  باس  -1
ًََا  مُتَعذ ُبُ  يف َجَهنَّمَ  )) َََوََّر ا َنْفس ََُوَرة  ص َََو رإ يف  لنَّاِرذ ُيْجَعُل ل  ِبُكل  ص ، ((كلُّ ُرص

 .(5)وقال: إْن ك ْرِت ال و دَّ فا ال: فاْصر   الشجم وما ال  هِس له. متهق  بيه

                                 
 ، 798 /2فيد ( فتخ ا1)

 .336 /3( ا ظم: إ ماب القم ن 2)

 /2، شككككككمح زروق  به المسككككككالة 304 /4، ودائ  الصككككككرائ  288-282 /4( ا ظم: شككككككمح م اين اشًثر 3)
، مغ  349 /8، ال زيز 338 /2، الشكككككككككمح الكبري لبدربيم 93 /4، شكككككككككمح الزرقاين  به ربيل 381
 .75 /2، الهموع 199 /10، املغ  327 /3احملتاج 

، -رمحهم هللا–. ورالف يف ذلك ا مام جماهد وهمج وجه  رد الشكككاف ية 431و 424 /5( ا ظم: املههم 4)
فمر مجا مه التصككككككمجيم مربقا وإن ي يكه مه ذواا األرواح كاألشككككككجار، وأيّده أومج  بد هللا القمطيب واوه 

 ت اىل. يرظم: إكمال امل بم حجم رمحة هللا  بيهما، و يت ت بيل ه ا القمجل وا جاوة  ره إن شككككككككككككككا  هللا
، فتخ 243 /14، اجلككام  ألحكككام القم ن 335 /7، روضككككككككككككككككة الرككالبني 350 /8، ال زيز 638 /6

 .485 /10الباري 

(، 2225( أرمجه البشاري يف البيمجع، حب وي  التصككككككككاويم اليت ليسككككككككت فيها روح وما يكمه مه ذلك، )5)
= 
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مه اسكككككتثىن مه الرهي ما ليس  -رضكككككي هللا  رهما–: أّن اوه  باس وجه االسههههتدالل منه
ذواا األرواح، فإما أن يكمجن ذلك تمجقيها أو فهما، فإن كان تمجقيها فال كالم، وإن كان اجتهابا 

 مره وفهما، فالماوي أبرى مبا روى. ويت،يّد ذلك حلدليل اشيت.
َصوََّر  ))يقمجل:  قال: ت ت رسككككمجل هللا  -رضككككي هللا  رهما– ه اوه  باس   -2 َرْي 

يا ُك َِّف َيْومَ   لّدن نا نإ     صََََُوَرًة يف   ها  لّةوحذ وليس ب رن أْن ينُفَن  ي يا متهق  ((  لق
 .(1) بيه

: أّن تكبيف املصككككمجّ ر ورهخ الموح فيما صككككمجَّره يمجم القيامة مشكككك ما أبن وجه االسهههتدالل منه
 .(2)ال ي صمجَّره مه ذواا األرواح

 قال ل : أَتْيُتكم  أتان  جربيل )): قال: قال رسمجل هللا   ه أيب هميمب   -3

  ٍ بار ْ ُت إال أن  كان ه ى  لباب متاثيلذ وكان يف           ل نم   م َيْ َنْعين أْن أكوَن َدَخ

ََِْتةإ  ي  متاثيلذ وكان يف  لبيت ك ٌبذ  مُ ْة بةأِس  لت ثاِل  لذي يف   لبيت ِ ة ُم س

 لبيت ُيقعمُم  َيصري كهيئن  لشجةةذ وُرْة بالس ْتِة  ْ ُيْقعمْم  ْ ُيْجَعْل رن  ِوسادَتْيِي     

سول  هلل  رنبويَت سي   ْيِي توطآِنذ وُرْة بالك ب  ْ ُيْبَةْجذ  فعل ر وإي   لكْ ُب حل

 .(3)أرمجه الثال ة((أو ٍس  كان حتَت َنَضد  لمذ  أرة ب   أخةج

                                 
 .318 /14(، 5506مجر احليمجان...)، ومسبم يف  البباس، حب حتممي تصمجيم ص525 /4

( أرمجه البشاري يف البباس، حب مه صكككككككمّجر صكككككككمجرب كّبف يمجم القيامة أن يرهخ فيها الموح وليس ورافخ، 1)
 .319 /14(، 5507، ومسبم يف البباس، حب حتممي تصمجيم صمجر احليمجان...)483 /10(، 5963)

 /14، شككككمح الرمجوي  به صككككحيخ مسككككبم 638 /6، إكمال امل بم 286 /4( ا ظم: شككككمح م اين اشًثر 2)
319. 

، والمم ي يف األبب، حب ما جا  249 /4(، 4158( أرمجه أومج باوب يف البباس، حب يف الصمجر، )3)
، والرسككائي يف الزيرة، حب أشككد 185 /10(، 2806أّن املالئكة ال تدرل ويتا فيه صككمجرب وال كبب، )

. قال أومج  يسككككككككككككه: ه ا حديت حسككككككككككككه ري الرسككككككككككككائيلغ. والبه  607 /8(، 5380الراس   اح، )
 وما و دها. 196صحيخ. وصححه األلباين يف  باب الزفاف ص 

= 
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: أ ه ملا أويحت التما يل و د قر  ربوسككككككها اليت لمج قر ت مه ذي وجه االسههههتدالل منه
 .(1)ا ال روح لهروح ي يبق له حياب بّل ذلك  به إححة تصمجيم م

، فمأى فيهككا (3)يف بار مموان قككال: بربككت م  أيب هميمب  (2): روى أومج زر ككةفإن قيل
 ال  هلل هّز وجّل: وَرْي أْظ مُم وَّْي يَ َب َيْبُ ُق  ))يقمجل:  تصككككككككاويم، فقال: ت ت رسككككككككمجل هللا 

ٍَبًَّنذ أْو ِل  .(4)متهق  بيه ((َيْبُ قو  شعرَيًة َخْ ًقا كَبْ ق ؟  مْ َيب قو  َيرًَّةذ أْو ِلَيْبُ قو  
فقد ذمَّ هللا ت اىل و ّم ال ّم والتهديد والتقبيخ كّل مه يت اطه تصكككككمجيم شكككككيٍ  مما ربقه هللا 
ت اىل، وقد بّل احلديت  به أّن ال ّم والمج يد إمّنا   بّ ِق حملصكككككمّجريه مه حيت تشكككككّبهمجا حهلل ت اىل 

هللا ت اىل وه مه اخلبق واالرماع. فيكمجن فيه احلجة  به  يف ربقه، وت اِطمْجا مشكككككككاركته فيما ا همب
. وأيضككككا: (5)مر  تصككككمجيم أي شككككيٍ  مه تبمجقاا هللا ت اىل وإن كا ت مه نري ذواا     األرواح

فإن كا ت ال ّبة يف حتممي التصككككككككككككككمجيم ل واا األرواح أهنا   ب ِدْا مه بون هللا ت اىل، فإن ذلك 
 .(6)األحجار؛ ألهنا م بمجباا قمجم     رميهيقتضي حتممي التصمجيم لألشجار و 

                                 
 . وتصمف يسري.287 /4( شمح م اين اشًثر 1)

همج أومج زر ة وه  ممو وه جميم وه  بد هللا البجبي، الكمجيف، قيبه: اته همم، وقيل:  ممو، وقيل:  بد هللا، وقيل:  (2)
 .641قيل: جميم.  قةا. مه الثالثة. ا ظم: تقميب الته يب ص بد الممحه، و 

. ولد همج أومج  بد املبك مموان وه احلكم وه أيب ال اصي وه أمية القمشي، األممجي، وهمج اوه  ّم  ثمان وه  هان ( 3)
 به  مبكة، وقيل: حلرائف سرة ا رتني مه اهلجمب، وارتبف يف ذلك. است مبه م اوية   به  هد رسمجل هللا 

املديرة والرائف. تمجىّل اخلالفة و د م اوية وه يزيد ملدب  شمب أشهم حلشام، وتمجيف هبا سرة مخس وستني. ا ظم: هت يب 
 .2/394األتا  والبغاا 

، ومسبم يف البباس، حب حتممي 472 /10(، 5953( أرمجه البشاري يف البباس، حب  قض الصمجر، )4)
 . والبه  ملسبم.319 /14(، 5509تصمجيم احليمجان...)

 .432 /5( ا ظم: املههم 5)

 .350 /8( ا ظم: ال زيز 6)
= 
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: أما احلديت فمسككككككككككككاقه لبت جيز ال لبت بيل، ويدّل  به صككككككككككككحة ه ا فاجلواب عن  لك
الت،ويل: ما سككككككككككككككبق مه أّن هللا ت اىل يكّبف املصككككككككككككككمّجر يمجم القيامة أن يرهخ فيها الموح، فه ا فيه 

 .(1)حّجة  به أّن ال  اب  به مه صمّجر ما فيه الموح
أّن األشككككجار م بمجباا قمجٍم، فيحمم تصككككمجيمها خلمجف المجقمجع يف الشككككمن، فجمجاوه: أب ه وأّما 

كا مب قمجٍل مقاول مرقمجٍل، فقد سككبق حديت اوه  باس  يف إححة ذلك،  -رضككي هللا  رهما–متسككّ
 ، فال يبقه هلم و ده حّجة.يف قّصة جربيل  وك ا حديت أيب هميمب 

األشككككككجار واألهنار وحنمجها مه اجلماباا ي ي بدوا وال ي يظهم أّن املشككككككمكني ال يه  بدوا 
. فإن وجد مه ي بد صككككككككككككككمجر تبك املشبمجقاا ف ردئ  يقمجى القمجل (2)صككككككككككككككمجرها، وإمنا  بدوا ذاهتا

ا لب رائ ، فيكمجن كبي  ال رب مله ي صكككككككككمه  وتحممي تصكككككككككمجيمها  رد ال يه   م ف  رهم ذلك، سكككككككككدا
 مخمًا. وهللا ت اىل أ بم.

 بناتاملطلب الثالث: لعب ال
مما جما وه ال اباا، ومشكككككككككت  بيه األ ماف، أّن البراا مه الصكككككككككغم يك ِ مجَّْبِن  به طمق 
الموية، ويك ِرشَّْ،ن  به وسائبها، وقد سبك الراس يف ذلك مه قدمي الّدهم أساليب مترمّج ة، وطمقا 

وهردامها،   ّدب، ومه تبكم المجسكككائل: إ داب الب ب هلّه، ليّتش هنا كبراا هلّه، وي ترني ورظافتها
وإلباسكككككككها املالوس اجلميبة، م  تسكككككككميخ أشككككككك ارها، وك،هنا ورت حقيقية. فإذا كا ت ه ه الب ب 

، فم هب هاهري أهل ال بم  به جمجاز ه ه الب ب، (3) به شكككككككككككككككل  بمي أو حيمجان ذي ورح
 . -رمحهم هللا– (5)، وارتاره القمطيب(4)و بيه امل اهب األرو ة

                                 
 .559( ا ظم: التمهيد يف شمح كتاب التمجحيد ص 1)

 .418 /2، رّب احملتار 563 /1( ا ظم: الهتاوى التتار را ية 2)

ل ارتيار ( وه ه البراا هلا قسكككككمان: األول أن تكمجن كامبة اخلبقة، والثاين: أن تكمجن هقصكككككتها. لكه حم3)
همج يف حكم املسككككككككككك،لة مه حيت اجلمبة، و يت إن شكككككككككككا  هللا ت اىل التربيه يف  رم  -رمحه هللا–القمطيب 

 املس،لة إىل اخلالف المجارب يف ذلك.

، شككككمح زروق  به المسككككالة 285 /13، ال رريب 478 /7، رب احملتار 171 /22( ا ظم:  مدب القاري 4)
، شككككككككككككككمح ال مدب 326 /3، مغ  احملتاج 369 /6ية احملتاج ، هنا382 /7، الرجم المجهاج 381 /2

 .141 /1، ا قراع 389 /2)كتاب الصالب( 

اخلالف وي يرسكككككككبه إىل أحد، ووصكككككككف  -رمحه هللا–. وذكم القمطيب 323 /6، 432 /5( ا ظم: املههم 5)
= 
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 لبراا  ردهم:ومه األبلة  به إححة ل ب ا
و يَّ -كْنُت أْلَعُب بالبناتقالت:  -رضكككككككككي هللا  رها–ما روته أّم املنمرني  ائشكككككككككة  -1

سول  هلل   - ل َُّعُب سول    يف َبْيِت ر صو ٍيب  ُكيَّ َيْنقمِ ْعَي ِرْي ر . وكانْت تْأتيين 

 .(1). متهق  بيهُيَسة ُبهيَّ إلم َّ  الْت:  كان رسول  هلل   هلل 
بِكِم، ويف   ت اىل  رها قالت: ِقد ِم رسمجل هللا و رها رضي هللا -2 مه ِنْزِوب  تبمجن أو ِريكْ

ْم  ِ ْه وراٍا ل ائشكككة ل ِ ٍب، فقال:  ِيِة السكككّ  ِهْت هح  ، فِكِهبَّْت ريخا فِكشكككِ تكْما ْهمجاهتا سككك  سكككِ
ا هلا ِجراحان مه رقاع، فقال:  ((را  ذ  يا هائشن؟ )) ِرههَّ فِكِمسكً قالْت: ورايت، ورأى وِكيكْ
َََعمُهيَّ؟ را)) . قال:  (( ذ   لذي أرى َوس قالْت:  ((ورا  ذ   لذي ه ي ؟))قالْت: فِكِمسا

قالْت: أما ت ِت أّن لسككككككككككككككبيمان ِرْيال هلا  (( َةٌس ل  َجناٍان؟!   ))جراحان. قال: 
 .(2)أْجر ِحةا؟ قالْت: فضحك حىّت رأْيت   مجاجِ ه . رواه أومج باوب

ك ابحلديث  اسككتشدمت ه ه الب ب، وأقّمها  -هللا  رهارضككي –: أّن  ائشككة وجه التمسهه 
  به ذلك، وه ا بليل اجلمجاز. الريب 

 .(3)فإن قيل: إّن ذلك كان قبل حتممي الصمجر، مث  سخ ذلك حلرهي  ه الصمجر
 فجمجاوه: أّن الرسخ ال يثبت حالحتمال.

                                 
 -رمحه هللا– القمجل وتحمميها حلشكككككك وذ يف املمجضكككككك  األول املشككككككار إليه مه املههم. و قل  ه أيب يمجسككككككف

. و صكككككه: )اشكككككمى  مجرا أو فمسكككككا مه رزف ألجل اسكككككتئراس الصكككككيب ال 420 /2املر  كما يف رب احملتار 
. قبت: ويشككككككككبه أن 479 /7يصككككككككخ(. والصككككككككمجاب  ره كقمجل اجلمهمجر كما أفابه اوه  اوديه رب احملتار 

ملسكك،لة السككاوقة. يكمجن املر  م هب مه مر  مه التصككمجيم مربقا وإن كان نري ذي روح كما سككبف يف ا
 وهللا ت اىل أ بم.

، ومسكككككككبم يف فضكككككككائل 646 /10(، 6130( أرمجه البشاري يف األبب، حب اال بسكككككككاط إىل الراس، )1)
 . والبه  ملسبم.200 /15(، 6233الصحاوة، حب يف فضل  ائشة رضي هللا ت اىل  رها، )

. وصححه األلباين يف  باب 143 /5(، 4932( سره أيب باوب، يف األبب، حب يف الب ب حلبراا، )2)
 وما و دها. 275الزفاف ص 

 .647 /10(  قل ه ا احلاف  اوه حجم  ه اوه اجلمجزي واحلبيمي يف الهتخ 3)
= 
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: أّن يف إححة الب ب لببراا مصككبحة تدريبهه  به الموية مه صككغمهّه من املعقول -3
 .(1)أمم ويمجهتّه وأوالبههّ   به

اجلمبي يف ه ه املسكككككككككككككك،لة  -رمحه هللا–وإذا تقّمر ه ا املربب، ف،قمجل: إّن ارتيار القمطيب 
رمبا يمجق  الباحت يف رر،، وذلك أّن املس،لة فيها تهصيل تتبف فيه وني هنال  األئمة، واملتمّ ه 

مة أصكككال،  ، (2)وهمج الصكككحيخ يف م هب املالكيةيف أقمجاهلم يمى أّن و ضكككهم ال جييز البراا افسكككّ
، ف ركدهم إمنكا اجلكائز مرهكا مكا ككا كت نري هّم اخلبقكة ال حيىي مكا ككا كت -رمحهم هللا– (3)واحلركاوبكة

صمجرته يف ال ابب، كال ظام اليت ي مل هلا وجمجه المسم، أو أن تكمجن الصمجرب مقرمج ة المأس مثال. 
 بقمجا اجلمجاز وي أرهم قّيدوه وشي .ف،ط -رمحهم هللا–(5)، والشاف ية(4)وأما احلرهية

فككإّن ظككاهم احلككديثني السكككككككككككككككاوقني  -رمحهم هللا–و به كككّل حككال: فمه أطبق مه ال بمككا  
دون أو املككككا  مجن مه الصككككككككككككككمجرب الكككككامبككككة يف الب ككككب إىل جمجاب  ه تبككككك  م هم، وحيتككككاج املقيككككّ

ه والب الشككككككككككمن األحابيت. نري أين أرى أّن الب ب املشكككككككككككبة املسككككككككككتمجربب إىل والب املسككككككككككبمني م
وا حلاب والكهم، والاليت فيها  هم و مي وتشكيالا نميبة، وو ضها حيمل أناين ممجسيقية، ول 
و ضها مربمج  به المقا واملشياا املاجرة، فه ا املستمجرب إن كان  ريره نري كامل وال يتبنّي 

كامل اخلبقة،   ، وأما ما كان(6)فيه اخلبقة، وال حيمل مراهي شكككككككككككم ية أرمى فال شكككككككككككّك يف جمجازه
حىت اّيل لبراظم أ ه يمى إ سكككككككككاه، فه ا وإن هزع و ض ال بما  امل اصكككككككككميه يف حتمميه، أو جبرمجا 

، فال شّك  ردي يف حتمميه؛ لب بل الساوقة، م  أّن قياس ه ا الرمجع مه الب ب (7)القر  حلتحممي

                                 
 .647 /10، فتخ الباري 323 /6( ا ظم: املههم 1)

 .381 /2، شمح زروق 285 /13( ا ظم: ال رريب 2)

 .141 /1قراع ، ا 389 /2( ا ظم: شمح ال مدب )كتاب الصالب( 3)

 .478 /7( ا ظم: الدر املشتار م  رب احملتار 4)

 .369 /6، هناية احملتاج 382 /7( ا ظم: الرجم المجهاج 5)

 .337 /12( ا ظم: جمممجع فتاوى ورسائل الشيخ حممد وه صاحل ال ثيمني 6)

يب نري مكبف. ا ظم: أن األوىل تمكه، ولكره ال جيزم وتحمميه ألن الصككك -رمحه هللا–(  ّا الشكككيخ ال ثمني 7)
. قبت: إذا كان الصكككككككيب نري مكّبف فإن وليه مكّبف، م  أن الشكككككككيخ جزم أن ه ه الب ب 337 /12

  به رالف ما كا ت  بيه وراا  ائشة اليت ورب المريا فيها! وهللا أ بم.
= 
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اهم ويرهما، قياس ال يصككككككككككككككّخ، فالهارق ظ -رضككككككككككككككي هللا  رها– به المجارب يف حديت  ائشككككككككككككككة 
حه: أّن امل بمجم مه ل ب البراا يف ذلك الزمان ول حىت إىل  صكككككم قميب، أن يكمجن مما ال  يمجضكككككّ
يتشككّكل تشككّكل }البالسككتيك{ وتبمجيره...، فقد روى الشككيشان مه حديت الموّي  ورت م مّجذ وه 

ليت نداب  اشكككككمجرا  إىل ق مى األمصكككككار ا قالت: أرسكككككل رسكككككمجل هللا  -رضكككككي هللا  رها-(1) هما 
. ((َرْي كان أْصَبَح صائً ا  مْ ُيِتمَّ َصْوَرُ ذ وَرْي كان أْصَبَح ُرْفِعًة ذ  ْ ُيِتمَّ َبِقيَّنم َيْوِر ِ     ))ِحمْجِل املديرة: 

ْبيا ِرا ، وجن ل هلم البُّْ ِبِة مه ال  ْهه ، فإذا وكه أحدهم  به  مجّ م  صكككككك  فكّرا و د ذلك  صككككككمجم ه  و  صككككككِ
 .(2)ن  رد ا فرارالر ام أ ريراه ذان حىت يكمج 

 املطلب الثالث: الص ور املرقومة
الصكككككككككمجر املمقمجمة: هي الصكككككككككمجر اليت تكمجن يف حنمج الثياب واألوراق واحليران وحنمجها، وي رّب 

  رها و ض الهقها  حلصمجر اليت ليس هلا ظل.
 يف حكمها  به  ال ة أقمجال: -رمحهم هللا ت اىل–وارتبف ال بما  

رمحهم –(4)، وارتيار القمطيب(3)، وه ا مشككككهمجر م هب املالكية: أهنا مكموهةالقول األول
 .-هللا

                                 
وه الرجار. صحاوية جبيبة  هي المُّوِكيّ   وه م  مجّ ذ وه  هما  وه حزام وه جردب األ صارية، الرجارية، مه و   دي( 1)

 .8/132، ا صاوة 2/609جماهدب مشهمجرب. ا ظم: هت يب األتا  والبغاا 

، ومسكككبم يف الصكككيام، حب مه 255 /4(، 1960( أرمجه البشاري يف الصكككمجم، حب صكككمجم الصكككبيان، )2)
 . والبه  لببشاري.255 /8(، 2664أكل يف  اشمجرا  فبيكّف وقية يمجمه، )

، الهمجاكه 458 /3، املقدماا املمهداا 109هبمي  به تتصكككككككم اوه  بد احلكم ص ( ا ظم: شكككككككمح األ3)
 .510 /2الدواين 

 .424 /5( ا ظم: املههم 4)
= 
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، وهمج قمجل (3)، واحلراوبة(2)، والشككككككاف ية(1): أهنا حمّممة، وهمج م هب احلرهيةالقول الثاني
 . -رمحهم هللا– (4) رد املالكية

 .-رمحهم هللا–(5): أهنا مباحة، وهمج قمجل  رد املالكيةالقول الثالث
م   وهللا أ بم أن ارتالفهم راج  إىل ت كككارض ظمجاهم األحكككابيككت : يظهسببببب الخالف  

 المجاربب يف ه ا الباب، وارتالفهم فيما يمّجخ مرها  به نريها.
 :األدلة

 : أدلة أصحاب القول األول
م وه سكك يد -1   ه زيد وه رالد،  ه أيب طبحة صككاحب رسككمجل هللا  (6)ما رواه و سككْ

ََُوَرٌة إنَّ))قال:  أ ه قال: إّن رسككككككككككككمجل هللا  ، قال (( ْلَ الئكنم ال َتْدُخْل َبْيًتا  ي  صَ
تكْما فيه صمجربا، قال: فق ْبت  ل  بِكْيد   وسم: مثّ اشتكه ِزْيدا وِكْ د ، فِك  ْدهه فإذا  به حوه س 

هللا  اخلمِْجاليّن رويب ميممج ة زوج الريب 
مجر يمجم األّول؟ (7) ْه زْيدا  ه الصككككككككككككككّ : أيِْ ا ْرب 

 .(8) تسم ه حني قال: إاّل رْقًما يف  مجب. متهق  بيهفقال  بيد هللا: أي

                                 
 . 563 /1، الهتاوى التتار را ية 414 /1، فتخ القديم 304 /4( ا ظم: ودائ  الصرائ  1)

حملي  مب ظم  صكككككككمجص الشكككككككاف ي وما و دها، ال باب ا 348 /8، ال زيز 247( ا ظم: تتصكككككككم املزين ص 2)
 .1394 /4واألصحاب 

 .474 /1، ا  صاف 389 /2، شمح ال مدب )كتاب الصالب( 199 /10( ا ظم: املغ  3)

 .510 /2، الهمجاكه الدواين 463، القمجا ني الهقهية ص 458 /3( ا ظم: املقدماا املمهداا 4)

 ( ا ظم: املصابر الساوقة.5)

ال اود، ممجىل اوه احلضممي.  قةا جبيلا، مه الثا ية. ماا سرة مائة. ا ظم: تقميب الته يب همج وسم وه س يد املدين، ( 6)
 .122ص

.  قةا. مه الثالثة. ا ظم: تقميب همج  بيد هللا وه األسمجب، ويقال: اوه األسد، اخلمجالين، رويب ميممج ة زوج الريب ( 7)
 .369الته يب ص

، 6/375(، 3226املالئكة يف السما ...)ال أحدكم  مني و ( أرمجه البشاري يف ود  اخلبق، حب إذا ق8)
 .311 /14(، 5484ومسبم يف الببا س، حب حتممي تصمجيم صمجرب احليمجان...)

= 
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: فاسككككككككككككككتثىن املمقمجم مه {إال رقًما يف  مجبٍ  }: قمجله  )): -رمحه هللا ت اىل–قال القمطيب 
الصمجر، فحصل مره أّن املالئكة ال متتر  مه برمجل ويٍت فيه صمجر ممقمجمة، ومه هرا فهم القاسم 

...تمجيحا هل ا احلديت  به حديت  ائشة، أو  سًشا وه حممد جمجاز ا اذها يف البيمجا مربقا
له وفيه وك ْ دا. واجلمهمجر  به املر . فمرهم مه مر ه حتمميا...تمجيحا حلديت  ائشكككة  به حديت 

إن شا  هللا_؛ إذ ليس  صاا يف التحممي، ف،قّل  –زيٍد، واجلمهمجر محبمجه  به الكماهة، وهمج األوىل 
 . (1)((ما حيمل ما ظهم مره  به الكماهة

، ويبدو   أّن األحسككككككه (2)وجها حسككككككها  -رمحه هللا–وه ا االسككككككتدالل مه ا مام القمطيب 
مره: أن االسكككتدالل هل ا القمجل منّلف مه متهيد و تيجة، أما التمهيد فهمج: أّن األحابيت المجاربب 

لتمجفيق يف الصمجر املمقمجمة ت ارضت وارتبهت، فالصرا ة األصمجلية تقتضي الرظم ويرها، مه أجل ا
ويرها، ومحبها  به التمجافق ال  به التضاّب، والرتيجة: محل ظمجاهم األحابيت القاضية حلرهي  ه 

 .(3)التصمجيم  به الكماهة، والصارف ما يهيد وظاهمه مرها  ا ححة
: أن املقصكككمجب حملمقمجم يف الثمجب أ ه حمممجل  به رقم  به صكككمجرب الشكككجم ونريه مما ونوقش
 . (4)ليس حبيمجان
اب  ره: أبن ه ا رالف الظاهم مه السككككككككككياق، ويبربه ما جا   ه  بيد هللا وه  بد وجي

: أ ه برل  به أيب طبحة األ صكككاري ي مجبه، قال: فمججد  رده سكككهل (5)هللا وه  تبة وه مسككك مجب

                                 
 .424 /5( املههم 1)

فيما يمجط،  . وج ل محبه  به حديت أيب هميمب 482 /10( اسككككتحسككككره احلاف  اوه حجم يف الهتخ 2)
 وميتهه أحسه.

 . فقد  ّبال احلمل  به الكماهة حلت ارض.285 /13، ال رريب 458 /3ملمهداا ( ا ظم:  املقدماا ا3)

 .479 /10، فتخ الباري 311 /14( ا ظم: شمح الرمجوي  به صحيخ مسبم 4)

همج أومج  بد هللا  بيد هللا وه  تبة وه مس مجب اهل  ، املدين، التاو ي الكبري، أحد الهقها  السب ة حملديرة. ت  اوه ( 5)
واوه  مم وأح هميمب وها اا نريهم مه الصحاوة، و ره  مان وه مالك، والزهمي، وأومج الزهب، ونريهم. متهق  باس 

 به جاللته وإمامته. تمجيف سرة تس  وتس ني، وقيل: مخس أو أرو  وتس ني، وقيل: مثان وتس ني. ا ظم: هت يب األتا  
 .1/290والبغاا 

= 
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، فد ا أومج طبحة إ سككككككككككاه، فرزع منرا مه حتته، فقال سككككككككككهل وه حريف: ي ترز ه؟ (1)وه حريف
ما قد  ب ْمِت، فقال سككهل: أي يِكق ْل رسككمجل   ، وقد قال فيها رسككمجل هللا قال: ألّن فيه تصككاويم

 .(2). قال: وبه، ولكره أطيب لرهسي.أرمجه ا مام مالك((إل ا را كان رْ ً ا يف ثوب ؟)): هللا 
. وهمج مبرلا مله محل (3)حيمل  به الكماهة : أن ف ل أيب طبحة وجه االستدالل منه

 ري ذواا األرواح.الصمجر يف روايته  به ن
 : أدلة أصحاب القول الثاني

ِبا و ق مامٍ  قالت: برل  ِبيَّ رسككككمجل هللا  -رضككككي هللا  رها– ه  ائشككككة  -1 مّ  وأه م ِتسككككِ
  

ِم فِكِهِتِكه ، مث قال:  تكْ إنَّ ِرْي أشد   لّناِس هذ ًبا ))فيه صمجربا، فِكتِكِبمجَِّن ِوْجه ه ، مثّ تراول السّ 

 .(4)متهق  بيه ((ُيَشب هوَن ِبَبْ ِق  هلل يْوَم  ْلِقياَرِن  لذيَي

                                 
حريف وه واهب وه ال كيم وه   ببة األ صاري، املدين. شهد وْدرًا وأحًدا واخلردق  همج أومج س د وأومج  بد هللا سهل وه( 1)

أرو مجن حديثا. استشبهه  بي  به البصمب و د اجلمل،  . روي له  ه رسمجل هللا واملشاهد كّبها م  رسمجل هللا 
كمجفة سرة مثان و ال ني، . تمجيف حل-رضي هللا  رهما- ره ويره ووني  بي  وشهد م ه صّهني. وقيل: كان الريب 

 .3/165، ا صاوة 1/227. ا ظم: هت يب األتا  والبغاا وصبه  بيه  بي وه أيب طالب 

. قال أومج  مم: ه ا 448 /2(، 1853( املمجط،، كتاب االستئ ان، حب ما جا  يف الصمجر والتما يل، )2)
ه حريف وال أح طبحة، وال احلديت مرقر  نري متصككككككككككككل؛ ألن  بيد هللا وه  بد هللا ي يدرن سككككككككككككهل و

حه  له  رهما وال  ه أحدمها تاع، وال له سكككككّه يدركها وه، وهللا أ بم. مث وصكككككبه مه طميق  بيد هللا 
وما و دها. ولبحاف  اوه حجم  492 /7 ه  بد هللا وه  باس  ه أيب طبحة. ا ظم: االسككككككككككككككت كار 

مه كتاب الببباس. واحلديت هب ا  . يف حب التصكككككككككككككككاويم467 /10ت ّقبا  به ه ا الكالم يف الهتخ 
 /6(، 3235ا سكككراب ال ي ذكمه أومج  مم  رد البشاري يف ود  اخلبق، حب إذا قال أحدكم  مني...)

. ولكه ودون 310 /14(، 5482، ومسكككككككبم يف البباس، حب حتممي تصكككككككمجيم صكككككككمجرب احليمجان...)375
 القصة م  سهل وه حريف. وهللا املمجفق.

 .436 /9( ا ظم: املرتقه 3)

، 10/635(، 6109دب ألمم هللا ت اىل، )( أرمجه البشاري يف األبب، حب ما جيمجز مه الغضب والش4)
 .314 /14(، 5491ومسبم يف البباس، حب حتممي تصمجيم صمجرب احليمجان...)

= 
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تِكْما   أيضككا قالت: برل  بّي رسككمجل هللا  -رضككي هللا  رها–و ه  ائشككة  -2 وقد سككِ
ْهمِجًب   و ق ماٍم فيه متا يل، فبّما ر ه هتكه، وتِكِبمجَِّن وْجه ه  وقال:  يا هائشَََُن! أشَََدُّ ))سككككككِ

. قالت  ائشككككككككككككككة: ((ضَََاُ وَن خبمْ ِق  هلل  لّناس هذ ًبا هند  هلل َيْوَم  لقيارن:  لذيي ُي
 .(1)فقر راه فج برا مره وسابًب أو وسابتِكنْي . متهق  بيه

: أن ه ا صككككككككميخ يف حتممي الصككككككككمجر املمقمجمة يف الثياب ونريها، وأهنا وجه االسههههههتدالل منه
 .(2)شديدب التحممي؛ لمجروب المج يد الشديد فيها

 به  دم التحممي، فإن الصككككمجر املمقمجمة لبمجسككككابتني بليل  : أبن اسككككت مال الريب ونوقش
 .  لمج كا ت حمّممًة ملا استشدمها الريب 

: إّن السم ملا ا   وسابتني احتمل أن تكمجن الصمجرب قد ذهبت، فال يكمجن فيها فإن قيل
 .(3)حمظمجر

فجمجاوه: أّن ه ا م ارضا أبن ه ا االحتمال يقاوبه احتمال  رم همج: أن الصككككككككككمجر ملا كا ت 
ط، زال املا  ، فإّن رمجف الت ظيم هل ه الصكككككككمجر يرافيه وطنها حألرجل وبوسكككككككه حألقدام، ممتهرة وتمج 

 .(4)والتمجّسد  بيها، وإمنا ااف ه ا فيما لمج كا ت ه ه الصمجر يف مكان ممته 
 :أدلة أصحاب القول الثالث

قالت: أ ه كان هلا  مجبا فيه تصكككككككككككاويم ممدوب إىل  -رضكككككككككككي هللا  رها– ه  ائشكككككككككككة  -1
. قالْت: ف،رَّْمت ه ، ((أخ ةيِ  َهن   ))ي صككككككككككككككبّ ي إليه، فقال:  فكان الريب ، (5)سككككككككككككككهمجبٍ 

 .(6)فج بت ه  وسائد. رواه مسبم

                                 
 ( سبق  مجيه يف املس،لة األوىل مه املربب األول: الصمجر اليت هلا ظلد.1)

 .318 /14حيخ مسبم ( ا ظم: شمح الرمجوي  به ص2)

 .496 /7( ا ظم: االست كار 3)

 . وه ا االحتمال أقمجى مه األول.428 /5( ا ظم: املههم 4)

السهمجب: ويتا صغري مرحدرا يف األرض قبيال، شبيه حملشدع واخلزا ة، وقيل: همج كالصهة تكمجن وني يدي البيت، ( 5)
 .457هاية يف نميب احلديت ص وقيل: شبيه حلمّف أو الراق يمجض  فيه الشي . ا ظم: الر

 .315 /14(، 5495( أرمجه يف البباس، حب حتممي تصمجيم صمجرب احليمجان...)6)
= 
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وقد ِستِكْما  مِنِرًا فيه تصاويم،  قالت: برل  بيَّ الريب  -رضي هللا  رها–و رها  -2
ْره  وساِبتِكنْي . رواه مسبم  .(1)فِكِرحَّاه ، فا َِّْ ا  م 

ي يركم ا اذ الصمجر، وإمنا كمهه مه أجل أ ّه يشغبه  : أن الريب يث وظاهر هذين احلد
 يف صالته، فه ا ظاهم يف ا ححة.

ويف ه ا االسككككككككككككككتدالل طمح لبّمواايا األرمى الثاوتة يف ه ا الباب فال ي مّجل  بيه. وهللا 
 أ بم.

 : الترجيح
اليت مه أجبها هني  ه  ال ي يظهم يف ه ه املسكككككككككككككك،لة أن المجيخ يرب   به تربُّب  ال بة
 الصمجرب والتصمجيم، فمىت حتّققرا مه وجمجبها حكمرا حلتحممي، وإال فال.

 وحلرظم يف الرصمجص المجاربب  ّيبت  بلا  ال :
 األوىل: مضاهاب ربق هللا ت اىل.

 الثا ية: أهنا وسيبة إىل الشمن و بابب تبك الصمجر.
 الصمجرب.الثالثة: مر  برمجل املالئكة يف البيت ال ي فيه 

 و رد الت،ّمل يظهم أن الثالثة امل كمجرب حكمة ال  ّبة، فتبقه ال ّبتان األوليان.
وأيهما كا ت  ّبة املر  فإن الصككككككككككككككمجر املمقمجمة ال تظهم فيها تبك ال بة إال إذا كا ت يف 
ممجضككككككك  ممته ، ك،ن تكمجن الصكككككككمجر  به اجلدر أو السكككككككقمجف وحنمجها مه األماكه املمته ة، فه ا 

رهي وال شكككككّك، فهي حماما شكككككديدب التحممي. وأما إذا كا ت يف ممجضككككك  نري ممته ، ك،ن يتراوله ال
تكمجن  به البسكككككككككككككك  أو الهمش وحنمجهككا، فال أبس هبككا وال حمج، وهكك ا يكككاب يكمجن اتهككاقككا وني 

 .(2)امل اهب األرو ة
نري أّن تمن الصككككمجر كّبياا أوىل، ومه اجترب الشككككبهاا فقد اسككككتربأ لديره و مضككككه، ول لك 

وما كان  )): -رمحه هللا–ن مه فقه ا مام مالك كماهته لبصمجر مربقا وإن كا ت ممتهرة، قال كا
                                 

رواه البشاري يف البباس، حب كماهية  ( يف املمجضكككككك  السككككككاوق. وله شككككككاهد مه حديت أ س وه مالك 1)
 .480 /10(، 5959الصالب يف التصاويم، )

 .199 /10، املغ  488 /9، البيان لب مماين 150 /1ة الكربى ، املدو 417 /2( ا ظم: رب احملتار 2)
= 
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مه الثياب والبسككككككك  والمجسكككككككائد فإّن ه ا ميتهه...وأرجمج أن يكمجن رهيًها، ومه تمكه نري حمّمم له 
 . (1)((فهمج أحّب إ ّ 

مال المجرع، فإن ويف ه ا مه الهقه:  دم إطالق له  التحممي  رد ت ارض األبلة، فهمج ك
ي دلمجن يف نالب فتاويهم  اجلزم حلتحممي ليس حلسككككهل يف الظّرياا، ول ا كان أئمة السككككبف 

 إىل له  الكماهة، وإن كان املقصمجب مره التتحممي.
 وفيه مه الهقه: أفضبية تمن املتشاهباا، واخلموج مه اخلالف. وهللا ت اىل أ بم.

إىل أّن املالئكة ال تدرل ويتا فيه صكككمجربا  -محه هللار –تربيه  به وهم: ذهب ا مام الرمجوي 
 . (2)مربقا، وإن كا ت ممتهرة

وه ا وهما شكككككككككككككديدا؛ فإ ه يبزم مره امتراع املالئكة مه برمجل البيت الربمجي، وال اهه وك ْ د  
 أتان  جربيل )): قال: قال رسمجل هللا  ه ا. ومما يدّل  به رالفه ما رواه أومج هميمب 

َتْيُتكم  لبارٍنم   م َيْ َنْعين أْن أكوَن َدَخْ ُت إال أن  كان ه ى  لباب متاثيلذ وكان             قال ل : أ 

يف  لبيت ِ ة ُم سََََِْتةإ  ي  متاثيلذ وكان يف  لبيت ك ٌبذ  مُ ْة بةأِس  لت ثاِل  لذي يف  لبيت            

دَتْيِي رنبويَتْيِي توطآِنذ ُيقعمُم  َيصري كهيئن  لشجةةذ وُرْة بالس ْتِة  ْ ُيْقعمْم  ْ ُيْجَعْل رن  ِوسا     

وإي   لكْ ُب حلسي أو ٍس  كان حتَت َنَضد  لمذ  وُرْة بالك ب  ْ ُيْبَةْجذ  فعل رسول  هلل 

 هرا أن تقعم رؤسها أو جتعل بساطا   ))، ويف له  الرسكائي: (3)أرمجه الثال ة (( أرة ب   أخةج

 .((يوطأ
حلككديككت تمجيخ  قمجل مه ذهككب إىل أّن ويف هكك ا ا )): -رمحككه هللا–قككال احلككاف  اوه حجم 

الصكككككمجرب اليت متتر  املالئكة مه برمجل املكان اليت تكمجن فيه حقية  به هيئتها ممته ة نري ممتهرة، 

                                 
 .150 /1( املدو ة الكربى 1)

 .310 /14( ا ظم: شمح الرمجوي  به صحيخ مسبم 2)

 ( سبق  مجيه يف املس،لة الثا ية مه املربب األول. وأ ه حديت صحيخ.3)
= 
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ا مه هيئتها إما وقر ها مه  صككككككككككككككهها أو وقر   ف،ما لمج كا ت ممتهرة أو نري ممتهرة لكرها نريّ 
 .(1)((رأسها فال امتراع

 ا يسرع إليه الفساداملطلب الرابع: التصوير مم
املقصكككككمجب هب ه المهة: تشككككككيل الصكككككمجر مه أشكككككيا  يسكككككمع إليها الهسكككككاب والببه، كال جني 
والهشار والشككككم  وحنمج ذلك، ويبتحق و لك ما يشكككككل مه احلبمجايا يف ال مس وحنمجه إن كا ت 

  به شكل ذواا أرواح، فهل جيمجز التصمجيم أو ال؟ 
–(3)، ورّجحه القمطيب(2)، وهمج ظاهم امل اهب األرو ةظاهم ما  بيه ههمجر أهل ال بم املر 

 .-رمحهم هللا
 احلجة والت بيل:

واحلجة هلم يف ذلك:  ممجم األبلة السككككككاوقة يف الرهي  ه التصككككككمجيم، وي  ّا ما يبقه مما 
 ال يبقه، فكا ت  به  ممجمها يف الكّل.

بار مموان،  يف ومه تبككك األحككابيككت: مككا روى أومج زر ككة قككال: بربككت م  أيب هميمب 
 ال  هلل هّز وجّل: وَرْي أْظ مُم وَّْي ))يقمجل:  فمأى فيها تصككككككككككككككاويم، فقال: ت ت رسككككككككككككككمجل هللا 

بًَّنذ أْو ِلَيْبُ قو  شََََعرَيًة      ٍَ ًقا كَبْ ق ؟  مْ َيب قو  َيرًَّةذ أْو ِلَيْبُ قو   َ َب َيْبُ ُق َخْ  متهق  ((ي
 .(4) بيه

                                 
 .303 /9 . وممه رجخ ذلك ا مام اوه حزم يف احملبه482 /10( فتخ الباري 1)

وما  8/348، ال زيز 247، تتصككككككم املزين ص 414 /1، فتخ القديم 304 /4( ا ظم: ودائ  الصككككككرائ  2)
، شككككككككككككككمح ال مدب 10/199، املغ  463، القمجا ني الهقهية ص 458 /3و دها، املقدماا املمهداا 

 أ بم.نال  مهيد يف املقام وهللا . فظاهم إطالق ه1/474، ا  صاف 389 /2)كتاب الصالب( 

. و سككككككككككككككب القمطيب اخلالف فيه إىل و ض املالكية، وي أقف  به ت ييره. ولكه 432 /5( ا ظم: املههم 3)
للعب فجمّجز تصكككككككككمجيم ما يسكككككككككمع إليه الببه والهسكككككككككاب  -رمحه هللا–رالف أصكككككككككب  وه الهمج مه املالكية 

ٍ يف وجككه القيككاس وا-رمحككه هللا–. قككال اوه رشككككككككككككككككد اجلككد البنههات لرظم. يرظم: البيككان : وليس ذلككك وبنيّ 
 .381 /2، شمح زروق  به المسالة 458 /3، املقدماا املمهداا 573 /18والتحصيل 

 ( سبق  مجيه يف املربب األول مه ه ا املبحت.4)
= 
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 ي   حككككديككككت أيب هميمب –هكككك ا احلككككديككككت  وقككككد بلّ  )): -رمحهم هللا–قككككال القمطيب 
 به أّن الّ ّم والمج يد إمنا  بّ ق حملصككككككككككمجّ ريه مه حيت تشككككككككككّبهمجا حهلل ت اىل يف ربقه،  -السككككككككككاوق

وت اِطمْجا مشككاركًة فيما ا همب هللا ت اىل وه مه اخلبق واالرماع...واسككتثىن و ض أصككحاورا مه ذلك 
شككككككاكل ذلك، وهمج مرالبا ودليل التشصككككككيا، الرهي ما ال يبقه كصككككككمجر الهشار والشككككككم  وما 

 .(1)((وليس له  بيه  اد ول وال ظاهم، وإمنا همج  ظم قاصما يمّبه امل ىن ال ي قّمرهه والظمجاهم
  

                                 
 .432 /5( املههم 1)
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 والتكّن  بكنيته املطلب األول: التسمي ابسم النيب 
والتكّ  وكريته، وال ي  بيه  يف التسكككككككككككمي حسكككككككككككم الريب  -هللارمحهم –ارتبف ال بما  

، (1)والتك  وكريته، وهمج م هب احلرهية ههمجر أهل ال بم همج أ ه جيمجز التسككككككمي حسككككككم الريب 
 .-رمحهم هللا–(3)، وارتاره القمطيب(2)واملالكية

 :األدلة
قاسكككم! فاْلتِكِهِت إليه قال: هبى رج لا رج اًل حلبقي : اي أح ال رواه أ س وه مالك  -1

ا ِبِ مْجا  فالًه، فقال رسمجل هللا رسمجل هللا  ، فقال: اي رسمجل هللا! إيّن  ي أ ر ِك، إمنَّ
 :(( َتَس َّْو  باْس  ذ وال َتكمنَّْو  بُكْنَيِت)) (4)أرمجه مسبم. 

ممّاٍا، ف به  صكككككككككككككككدر هكك ا القمجل  ه الريب  )): -رمحككه هللا–قككال أومج ال بككاس القمطيب 
، فقال الّمجل: ي أِْ ر ِك. ديت أ س إمنا قاله حني هبى رجلا: اي أح القاسم! فالتهت الريب ح

ذلكك القمجل، وهك ه حكالكة ترككايف االحمام والت زيم املك،ممجر وكه، فبمككا ككا كت الكرككاية  فقككال الريب 
ا ت ترابيه هب ه أبيب القاسككككككككككككككم تنّبي إىل ذلك هنه  رها، ويت،ّيد ه ا امل ىن مبا   ق ِل أّن اليهمجب ك

ِْرِ   الكركايكة إزراً ، مث تقمجل: ي أ رك ِك، فحسككككككككككككككم الك ري كة حلرهي. فكإْن قيكل: فيبزم  به هك ا أن مت 
التسككككككككمية مبحّمد، وقد فِكمَِّق ويرهما، ف،جازه يف االسككككككككم، ومر ه يف الكراية، فاجلمجاب: أ ه ي يكه 

                                 
 .598 /9، الدر املشتار م  حاشية اوه  اوديه 362 /5( ا ظم: الهتاوى اهلردية 1)

، ترمجيم املقالة يف 393 /1، شكككككمح اوه هجي  به المسكككككالة 285وه أيب زيد ص ( ا ظم: كتاب اجلام  ال2)
 .391 /4، ممجاهب اجلبيل 658 /3حّل ألهاظ المسالة 

. واملشالهمجن يف املسكككككك،لة  به أقمجاٍل أشككككككهمها قمجالن أوهلما: املر  مه التك  أبيب 458 /5( ا ظم: املههم 3)
 ، والقمجل الثاين: املر  مه اجلم  وني اسككككم الريب -رمحهم هللا–القاسككككم مربقا، وهمج م هب الشككككاف ية 
 /9، الرجم المجهاج 15 /7. ا ظم: روضككككككككككككة الرالبني -رمحهم هللا–وكريته، وهمج املشككككككككككككهمجر  رد احلراوبة 

م  ت بيق شكككيشرا سكككبيمان  4874 /9، مسكككائل اوه مرصكككمجر 394 /4، و33 /1، مغ  احملتاج 529
  بيه. -حهظه هللا–ال مري 

سكككككبم، كتاب اشباب، حب الرهي  ه التك  أبيب القاسكككككم، وويان ما يسكككككتحب مه األتا ، ( صكككككحيخ م4)
(5551 ،)14/ 338 . 

= 
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 حلردا  وه، خبالف الكراية؛ فإّن يف أحدا مه الصككحاوة جيم  أْن يرابيه حته؛ إذ االسككم ال تمجقري
ا وتمجقريًا، وإمنككا كككا ككت ترككابيككه حتككه أجالف ال مب، ممه ي ينمه، أو  مه وي  الرككدا  هبككا احمامككً
يمسككككككككككككككخ ا ميان يف قببه...فمر ت  ال ري ة فيما كا مجا يرابو ه وه، وأويخ ما ي يكمج مجا يرابو ه وه. 

 .(1)((ياتهوعلى هذا املعىن فيكون النهي خمصوصا حب
: اي رسككككككككككككككمجل هللا! إْن و ل ِد   م ْه قال: قال  بي  (2) ه حممد وه احلرهية -2 ، قك ْبت 

ِك؟ قكككككال:  ِيتككككك  يكككككه حتكككككك، وأ ِكرّ يكككككه وك ركْ دا أ تِّ  د ِن ِولكككككِ أرمجكككككه أومج باوب  ((َنَعْم))وِك كككككْ
 .(3)والمم ي

تدالل منه  ا ظككاهما يف رّرا يف اجلم  ينب اتككه وكريتككه، وهكك : أّن الريب وجه االسهههههههههه
إْن ولد   مه و دن... فهمج ِفه ِم  الداللة  به اجلمجاز و د مماته، ول ويدّل  بيه قمجل  بي 

أّن الرهي تصمجصا حبياته 
: فكا ت . نري أ ّه وزايبب المم ي يف ه ا احلديت  ه  بي (4)

 ، لكّه اخلصمجصية يمف ها ما  يت.ررصًة  . وه ا يهيد اخلصمجصية له 
فقالْت: اي  قالْت: جا ا اممأب إىل رسككككككمجل هللا  -رضككككككي هللا  رها–  ه  ائشككككككة -3

ت ه أومج القاسم، ف  ك ِم   أّ ك  يكْ ت ه  حممًَّدا، وك ركْ يكْ رسمجل هللا! إيّن قد ولدا  ن الًما، فسمَّ

                                 
 وما و دها. 456 /5( املههم 1)

همج أومج  بد هللا حممد وه  بي وه أيب طالب القمشي اهلامشي، أمه رمجلة ورت ج هم احلرهية. تمجيف سرة مثا ني وقيل: ( 2)
 .4/227 أ الم الربال  إحدى ومثا ني. ا ظم: سري

والتك  أبيب  ي   وني اسككككككككم الريب –( أرمجه أومج باوب يف األبب، حب يف المرصككككككككة يف اجلم  ويرهما 3)
 ، والمم ي يف األبب، حب ما جا  يف كماهية اجلم  وني اسكككم الريب 157 /5(، 4967)، القاسكككم

سه: ه ا حديت صحيخ. وصححه . والبه  لبسجستاين. قال أومج  ي214 /10(، 2843وكريته، )
، وهمج ككك لككك يف صككككككككككككككحيخ 295(،  ص 842األلبككاين يف ت بيقككه  به األبب املهمب رقم احلككديككت : )

 .133 /3المم ي 

 . 703 /10، فتخ الباري 347 /2( ا ظم: زاب امل اب 4)
= 
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ٍَةََّم ُكْنَيِت    )): تْكِمه  ذلك، فقال  ٍَلَّ  سََََِْ   َو ٍَةََّم   )) .((را  لَِّذي أم أْو َرا  لَِّذي 

ٍَلَّ  ْس  ؟ُك  .(1)أرمجه أومج باوب ((ْنَي  َوأم
وأما إطباق الراس  به  )): -رمحه هللا–: قال الرمجوي اإلمجاع العملي على اجلواز -4

ف بكككه م  أّن يف املتكّرني وكككه واملكرّ ني األئمكككة األ الم، وأهكككل احلكككّل وال قكككد، والككك يه 
مجازه مربًقا، ويكمج مجن يقتدى هبم يف مهّماا الديه، فهيه تقمجيةا مل هب مالك يف ج

كما همج مشكككككككهمجر مه سكككككككبب الرهي يف   قد فهممجا مه الرهي االرتصكككككككاص حبياته 
تكّ  اليهمجب أبيب القاسم، ومراباهتم اي أح القاسم لإلي ا ، وه ا امل ىن قد زال، وهللا 

 .(2)((أ بم
قاسكم، ويشككل  به ه ا امل هب األحابيت الكثريب املتضكافمب يف الرهي  ه التك  أبيب ال

أو يف الرهي  ه اجلم  ويره ووني اسكككككككككم الريب 
، وهان هبًة مه المواايا واألحابيت المجاربب (3)

 يف ذلك:
قال: و ل ِد لمج ٍل مّرا نالما، فسكككككككككّماه  -رضكككككككككي هللا  رهما–ما رواه جاوم وه  بد هللا  -1

ِبه   ، فا ربق حْور ه  حمّمًدا. فقال له قمجمه: ال  ِد  ِك تسككككمّ ي حسككككم رسككككمجل هللا  حام 
ت ه  حممًَّدا،  به ظهم ه، ف،ته وه الريب  يكْ ، فقال: اي رسكككككمجل هللا! و ل ِد   نالما، فسكككككمَّ

مّ ي حسكككككككككم رسكككككككككمجل هللا  : . فقال رسكككككككككمجل هللا فقال   قِكمْجمي: ال  ِد  ِك ت سكككككككككِ

                                 
به . ويف إسككككككككككككرا158 /5(، 4968( أرمجه أومج باوب يف األبب، حب يف المرصككككككككككككة يف اجلم  ويرهما، )1)

. وقال يف 500( ص 6199حممد وه  ممان احِلِجيب قال  ره احلاف : )مسككككككككككككككتمجر(. كما يف التقميب )
وحممد امل كمجر جمهمجل، و به تقديم أن يكمجن حمهمجظا فال باللة فيه  به اجلمجاز )).: 703 /10الهتخ 

ين، يرظم: زاب .. قبت: احلديت ضكككككككككككك هه ا مام اوه القيم واأللبا((مربقا، الحتمال أن يكمجن قبل الرهي
 وما و دها.  404، ض يف أيب باوب ص 347 /2امل اب 

 .329( األذكار الرمجوية  ص 2)

. وارتار همج املر  مربقا مه التك  348-344 /2( ا ظم تهصكككككيل املسككككك،لة  رد اوه القيم يف زاب امل اب 3)
 أبيب القاسم.

= 
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متهق      ((َتسَََََ َّْو  بامس ذ وال َتْكَتُنو  بُكْنَي ذ  هنَّ ا أنا  اسٌََََمذ أ سََََم بينكم     ))
 .(1) بيه

(( َس ُّو  بامس ذ وال َتْكَتُنو  بُكْنَي )): قال: قال أومج القاسم  و ه أيب هميمب  -2

 .(2)متهق  بيه
َرْي َتسََ َّى بامس  ))قال:  أّن الريب  -رضككككككي هللا  رهما–و ه جاوم وه  بد هللا  -3

رواه أومج باوب  (( ال َيَتكمنَّى بُكْنَي ذ وَرْي َتكمنَّى ِبُكْنَي   ال َيَتسَََََ َّى بََامس 
 .(3)والمم ي

نهى أن َيْجَ َم أٌٍد ب   مس  وكْنَيِتِ ذ ويسََ ى  أّن  لنيب  و ه أيب هميمب  -4

 .(4). رواه المم يب ًد  أبا  لقاسم
فه ه هبة حسككككرة مه األحابيت الصككككحيحة الصككككمحية يف الرهي  ه اجلم  وني اسككككم الريب 

 .وكريته، وال مر ه يف صحتها 
 مجر  رها أبجمجوة أشهمها جمجاحن:وا هصل اجلمه

، واجلمجاز و ده، ويدّل  به ذلك سككبب وروب الرهي كما األول: التشصككيا وزمه الريب 
 زال املا  . سبق يف أول استدالل هلم، فبما ماا الريب 

 الثاين: أن الرهي مرسمجل، والراسخ له ا هاع ال مبي  بيه مه نري  كري.
                                 

 ( أرمجكككه البشكككاري يف فمض اخلمس، حب قمجل هللا ت كككاىل: 1)                   

      ومسككككككككككككبم يف اشباب، حب الرهي  ه التك  260 /6(، 3114، )(41)اشية: سككككككككككككمجرب األ هال ،
 . 339 /14(، 5553أبيب القاسم...)

يف اشباب، حب ، ومسككككككككككككككبم ( ،3539 ،)6/ 685( أرمجككه البشككاري يف املرككاقككب، حب كريككة الريب 2)
 .342 /14(، 5562الرهي  ه التك  أبيب القاسم...)

، والممككك ي يف 157 /5(، 4966( أرمجكككه أومج باوب يف األبب، حب مه رأى أن ال جيم  ويرهمكككا، )3)
. قال المم ي: 214 /10(، 2842وكريته، ) األبب، حب ماجا  يف كماهية اجلم  وني اسم الريب 

 ه ا المججه. ه ا حديت حسه نميب مه

 .211 /10(، 2841( أرمجه المم ي يف املمجض  الساوق، رقم احلديت: )4)
= 
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هب اجلمهمجر مه السككككككككككبف واخلبف وفقها  األمصككككككككككار إىل ذ )): -رمحه هللا–قال القمطيب 
جمجاز كّل ذلك، فبه أن جيم  وني اته وكريته، وله أن يسكككككككمي مبا شكككككككا  مه االسكككككككم والكرية وراً  

 به أّن كّل ما تقّدم إما مرسككمجل، وإما تصككمجصا وه 
، واحتّجمجا  به ذلك مبا رواه المم ي (1)

وصكككككككككّححه مه حديت  بّي وه أيب طالب 
رضكككككككككي هللا –ومبا رواه أومج باوب  ه  ائشكككككككككة  ،(2)

يكْت ه   قالْت: جا ا اممأب إىل الريب  - رها فقالْت: اي رسكككككككمجل هللا! إيّن قد ولدا  ن الًما، فسكككككككمَّ
ت ه  أومج القاسكككككككككم، ف  ك ِم   أّ ك تْكِمه  ذلك، فقال  ٍَةََّم  )): حممًَّدا، وكريكْ ََْ   و ٍَلَّ  س را  ل ذي أ

ٍَلَّ  سََْ  ؟أْو را  )) .((ُكْنَي  ٍَةََّم ُكْنَي  وأ . ويت،يّد الرسكككككككككخ مبا  بت أّن ها ًة كثريًب (3)((لذي 
ِيت ه  هً ا وتهميًقا، وك،ّن ه ا كان أممًا م موفًا  بف ونريهم تَّمجا أوالبهم حته، وكركَّمْجهم وكركْ مه السككّ

ألحابيت املر ، وإما  م ممجاًل وه يف املديرة ونريها، فقد صككككككارا ا ححة أوىل؛ ألهّنا إّما هسككككككشة
 .(4)((ممّجحة حل مل امل كمجر وهللا ت اىل أ بم

 
 املطلب الثاين: ما يكره أن يسم ى به الر قيق

را ه ا سكككككككككالم حقمجق الراس حىت يف األتا ، فبنّي ما همج املشكككككككككموع مرها وما همج مكموه 
لق أو ينذي مربمجذ، ويف ذلككك حتقيق ال ككدل وال ككدالككة، واحلكك ر مه المجقمجع فيمككا يغضككككككككككككككككب اخلككا

املشبمجق، وذهب ههمجر أهل ال بم إىل أّن إطالق يسار ورحح وجنيخ وأفبخ  به األرقا  مكموه، 
 .-رمحهم هللا–(6)، وارتاره القمطيب(5)و بيه امل اهب األرو ة

                                 
 . وهللا أ بم.: تصمجص وزمره ي( هك ا ول به رر، طبا ي، واألقمب يف  ظم 1)

 ( سبق ه ا احلديت قميبا يف أبلة اجلمهمجر، وهمج الدليل الثاين.2)

 ف.( سبق  مجيه، وهمج الدليل الثالت لبجمهمجر كما سب3)

، شككككككككككككككمح الرمجوي  به 11-6 /7، إكمال امل بم 228-225 /2. وا ظم: الشككككككككككككككها 458 /5( املههم 4)
 وما و دها. 181 /4وما و دها، هبجة الرهمجس  339 /14صحيخ مسبم 

، هنكككايكككة 417 /8، افممجع 455 /9، املرتقه لببكككاجي 599 /9( ا ظم: رب احملتكككار  به الكككدر املشتكككار 5)
 .57 /2، ا قراع 342 /2، زاب امل اب 364 /3الب ، أسىن املر139احملتاج 

وما و دها. وأشكككككككار القمطيب إىل أن و ض الراس قال أبن احلديت مرسكككككككمجل، وي  461 /5( ا ظم: املههم 6)
= 



 االختيارات الفقهّية لإلمام أبي العّباس القرطبّي في غير العبادات

 765 

 ومه األبلة هلم  به ذلك:
َََ  َ  ر يقمنا بأربعن  نهانا رسََول  هلل قال:  ما رواه تمب وه جردب  -4 أْن ُنس

 .(1). رواه مسبماء: أ  حذ ورباحذ ويسارذ ونا مأمس
ًٍاذ وال يسََاًر ذ وال أْ  مَحذ )): ويف له  له: قال رسكككككمجل هللا  -5 ال ُتسَََم  ُغالَركم ربا

 .(2)((وال نا ًعا
ٍَبُّ  لكالم إىل  هلل أرَبٌم: سََََُْبحاَن  هللذ   )): ويف له   رم: قال رسككككككككككككككمجل هللا  -6 أ

 هلل أكربذ ال َيضََََُةُّك بأي ِهيَّ َبَدْأَتذ وال ُتسَََََ  َييَّ   و حل د هللذ وال إل  إال  هللذ و  

ّنك تقول: أمثمَّ  و؟  ال          ًٍاذ وال ايًحاذ وال أ  حذ  ه ََاًر ذ وال ربا غالَركم يسََ

 .(3). إمنا هّه أرو ا فال تزيد نَّ  ِبيَّ ((يكونذ  يقول: ال
مل كمجرب، وحممل الرهي فه ه األحابيت صكككمحية يف الرهي  ه تسكككمية المقيق هب ه األتا ، ا

 قال: أراب الريب  -رضكككككككككي هللا  رهما– به الكماهة ال التحممي؛ ودليل رواية جاوم وه  بد هللا 
ّمه وي به أن يرهه  ه أن ي سكككككِ
، ووربكة، وويسكككككار، ووراف ، وورحمج ذلك، مثّ رأيْكت ه  سككككككت و د (4)

ذلك، مثّ أراب  مم أْن يرهه  ه ذلك مثّ وي يرِه  ه   رها، وي يِكق ْل شْيئا، مثّ ق ب ِض رسمجل هللا 
 .(5)تمكه. رواه مسبم

                                 
 .463 /5ي ّيره وي أقف  بيه. وهللا املمجفق. يرظم: املههم 

 /14(، 5564يحة، ووراف  وحنمجه، )( أرمجه مسبم يف كتاب اشباب، حب كماهة التسمية حألتا  القب1)
343. 

 (.5565( املمجض  الساوق، )2)

 (.5566( املمجض   هسه، )3)

( ذكم القمطيب وقببه القاضكككي  ياض: أن يف صكككحيخ المواية وأكثم الرسكككخ: )مبقبل( ويف و ضكككها: وي به، 4)
لك يف اجلم  وني قاال: ول به تصككحيف. وذكم الرمجوي أ ه هك ا وي به يف أكثم الرسككخ وبالبه، وأ ه ك 

، شكككككككمح الرمجوي  به صكككككككحيخ 463 /5، املههم 12 /7الصكككككككحيحني لبحميدي. يرظم: إكمال امل بم 
 . 344 /14مسبم 

 .344 /14(، 5568( أرمجه مسبم يف اشباب، حب كماهة التسمية حألتا  املكموهة، )5)
= 
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ال تسّمنّي نالمك يسارا وال رححا وال جنيحا وال }: قمجله  )): -رمحه هللا–قال القمطيب 
: ه ا هنيا صككككككككككحيخا  ه تسككككككككككمية ال بد هب ه األتا ، لكّره  به جهة الترزيه؛ ودليل رواية {أفبخ

أْن يرهه أن يسككككككككككككككمه مبقبل، ووربكة، وأبفبخ، وويسككككككككككككككار،  لريب جاوم يف احلديت اشيت: أراب ا
ووراف ، وحنمج ذلك، مث سككككككت. ي  : أراب أن يرهه  ه ذلك هني حتممي، وإال فقد صكككككدر الرهي 
 ره  به ما تقّدم، لكره  به وجه الكماهة اليت م راها: أّن تمن املرهي  ره أوىل مه ف به؛ ألّن 

فإّ ك تقمجل: أمثّ  )) أن يسككككم  ما يكمهه، كما  ّا  بيه وقمجله: التسككككمية وتبك األتا  تنّبي إىل
 .(1)((فالن، فال يكمجن، فتقمجل: ال
 يت مثككار  -رمحككه هللا–: وو ككد هكك ا التقميم اجليككّد مه ا مككام القمطيب إشههههههههههكههال وجوابههه

ا شكككككككككككال، وهمج ت دية احلكم إىل نري المقيق، ول ي ّم األحمار ل بة احلكم املرصككككككككككمجص  بيها يف 
 لرا الربيمجي الشميف.ا

ي   رمجف التشككككككككككابم مه  هي ه ه –وحلرظم إىل ه ا امل ىن  )): -رمحه هللا–قال القمطيب 
فال تكمجن ه ه الكماهة راّصًة حل بيد، ول تت ّدى إىل األحمار، وال مقصمجرًب  به ه ه  -األتا 

ثه وقمجله: وورحمج ذلك. األرو ة األتا ، ول تت ّدى إىل ما يف م راها، وهل ا أشكككككككككككار جاوم يف حدي
–وحريئٍ  يقال: فما فائدب  صيا الغالم حل كم؟ وكيف ي ّدى إىل زايبب  به األرو  وقد قال 

: أه ال أحدمهايف وقية احلديت: إمنا هي أرو  فال تزيدّن  بّي؟ فاجلمجاب مه وجهني:  -أي تمب
م إىل أن يبب ، ولأل ثه جارية..  سكككككككبّ م أّن املماب حلغالم ال بد، ول الصكككككككغري، فإ ه يربق  بيه نال

ا ال بد حل كم ألّن ه ه األتا  إمنا كا ت يف والثاين : أّه  وإن سكككككككككككّبمرا ذلك لكه إمنا رصكككككككككككّ 
 .(2)((نالب األمم أتاً  ل بيدهم، فشمج الرهي  به الغالب

مرا همج سكهمجا مره  ه المواية اليت قدّ  -رمحه هللا–واجلمجاب األول ال ي ذكمه ا مام القمطيب 
ذكمها وبه  المقيق، فبئه صكككبخ له  الغالم لغري ال بد، فال تصكككبخ كبمة المقيق لغري ال بد. وهللا 

 أ بم.

                                 
 وما و دها. 461 /5( املههم 1)

 .462 /5( املههم 2)
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واجلمجاب  ه  )): -رمحه هللا–: فقال ا مام القمطيب وأما اجلواب عن اإلشههههههههههكال الثاين
ي ِحقّ ِق أّن الثككاين: أن قمجلككه: فال تزيككدّن  بّي إمنككا همج مه قمجل تمب وه جرككدب، وإمنككا قككال ذلككك ل

إمنا هي األرو ، ال زايبب  بيهكا، حتقيقكا ملا ت ، و هيكا ألن يك ِقمجَِّل ما ي  ال ي ت كه مه الريب 
، فبيس م راه املر  مه القياس، ول أن يقمجل اتا ي يقل. ولئه سككككّبمرا أّن ذلك مه قمجل الريب 

أهَّ وإْن أحلقرا الزويب حلتمم يف  يقبه، فإّن الهمع مبحقا أبصككككككككككككككبه يف احلكم، ال يف القمجل. وويا ه:
قال: إّن الّمح يف الزويب حماما، فإ ه قمجل كاذب، ولمج كان ذلك  حتممي الّمح فال  قمجل: إّن الريب 

صكككككككككابقا لكان الزويب مررمجقًا وه، فحيرئ  ال يكمجن فم ا، ول أصكككككككككال. وقد اجمأْا طائهة  ماقية 
ك. و به ما قّمرهه فال يكمجن وني حديت تمب وه  به إطالق ذلك، و  مجذ حهلل مما أطبق هرال

م ارضة، فال يكمجن ويرهما  سخ، رالفا مله ز مه، وقال: إّن  جردب وال وني حديت جاوم 
: ول املصككككككري إىل فإن قيلحديت جاوم هسككككككخا حلديت تمب، وما ذكمهه أوىل، وهللا ت اىل أ بم. 

ة فحديت جاوم يقتضكككككككي ا ححة املربقة، الرسكككككككخ أوىل؛ ألّن حديت تمب وإن محل  به الكماه
، م  حصكككككككككككمجل  ه الرهي  ه ذلك إىل حني ممجته، وك لك  مم  أل ه ملا سككككككككككككت الريب 

نالم اته رحح، وممجىل اته: يسكككككككككككككككار، وقد ّته اوه  ذلك يف المججمجب كثريا، فقد كان لبريب 
ما فيكمجن  مم ممجاله: هف ا، ومثبه كثري، فقد اسككككككككككككككتمّم ال مل  به حديت جاوم، فإ ًذا همج مت،رّ 

أراب أن يرهه  هسككككشا. واجلمجاب: أّن ه ا التقديم يبزم مره أن ال يصككككدق قمجل جاوم: إّن الريب 
، فال وّد مه أتويل لهظه، وما ذكمهه أوىل،  ِد الرهي وال و دَّ، وهمج صككككككككككابقا  ه ذلك، فإ ه قد و ج 

ألّن ذلك جائز، وناية ما تمن  ونريه وتبك األتا  فصحيخ؛ وما ذكم مه تسمية ممجا  الريب 
مي ة  تمكه، وإن فاا وهمجته أجما كثريا، ورريا جزيلا؛  مجَِّنت  الشككككككككككككّ فيه األوىل، فكم مه أوىل قد سككككككككككككِ

 . (1)(( مال حملساحمة والتيسري، وتمًكا لبتشديد والت سري 
 

                                 
 14/344وما و دها، شككككمح صككككحيخ مسككككبم  7/12ما و دها. ويرظم: إكمال امل بم و  5/462( املههم 1)

 .344-342 /2وما و دها، زاب امل اب 
= 
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 املطلب الثالث: تغيري االسم مبا هو أوىل
يف أّن األفضكككككل لبمم  تغيري االسكككككم إىل ما همج  -رمحهم هللا–ال رالف وني األئمة األرو ة 

 . (1)أوىل وأحسه، و إىل ما كان م راه أفضل وأهل
 : (2)وه ا التغيري  ائد إىل أممجر  ال ة يف اجلمبة

 : كمجن االسم قبيحا، وم راه نري حمبمجب، كممّب، وحمب، وص ب، وحنمج ذلك.األول
را  ))فقال:  حه جا  إىل الريب واألصكككككككككككككككل فيه ما ورب  ه اوه املسككككككككككككككّيب  ه أويه أّن أ

. قال: ال أ ِنريّ   اتًا ِتّا يه أيب. قال اوه املسكككككككيب: ((أْنَت سَََْهل)). قال: (3)، قال: حْزن(( مُسكم؟
 .(4)فما زالت احلزو ة فيرا و د. أرمجه البشاري

نيكَِّم اسككككككككم  اصككككككككية وقال: أْ ت   أّن رسككككككككمجل هللا  -رضككككككككي هللا  رهما–وروى اوه  مم 
 . (5). رواه مسبم((ةهيب

 .(6)هيبة ويف له  له: أّن اورًة ل مم كا ْت يقال هلا  اصية، فسمَّاها رسمجل هللا 
وأقبخ القبخ يف األتا  أن يكمجن االسككككككككككككم م بًَّدا لغري هللا  ّز وجّل، ول أه  ال بما   به 

 .(7)حتممي ذلك
ًرا لتزكية لبرهس، وذلكاألمر الثاين  كاسم ومَّب وحنمجه.  : أن يكمجن االسم متضمّ 

                                 
، البيككككان 7/299، إكمككككال إكمككككال امل بم 9/455، املرتقه لببككككاجي 22/208( ا ظم:  مككككدب القككككاري 1)

 . 3/223بدع ، امل6/107، الهموع 529 /9، الرجم المجهاج 418 /8، افممجع 4/470لب مماين 

 .456-454 /9( ا ظم: املرتقه لبباجي 2)

همج حزن وه أيب وهب وه  ممو وه  ائد وه  ممان، جّد س يد وه املسّيب. أسبم يمجم فتخ مكة، وشهد اليمامة. ( 3)
 .2/54ا ظم: ا صاوة 

 .704 /10(، 6190( أرمجه البشاري يف األبب، حب اسم احلْزن، )4)

 .345 /14(، 5569حب تغيري االسم القبيخ إىل حسه...) ( أرمجه مسبم يف اشباب،5)

 (.5570( املمجض  الساوق، )6)

واتهقمجا  به حتممي كّل اسم م ّبد لغري هللا  ّز وجّل، ك بد ال ّزى : )). قال249( ا ظم: مماتب ا هاع ص 7)
 .((و بد هبل، و بد  ممو و بد الك بة وما أشبه ذلك حاشا  بد املربب

= 
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ات ها ومَّب،  (1)قال: كا ْت جمِجْيم يَّة -رضكككككككككككي هللا  رهما–واألصكككككككككككل فيه: ما وراه اوه  باس 
. (2)اِتها جمجْيم يَّة، وكان يكِمه  أْن يقال: رمج مه  رد ومَِّب. رواه مسكككككككككككككبم ِفِحمجَِّل رسكككككككككككككمجل هللا 

ها، فسككككككككككككّماها رسككككككككككككمجل هللا أّن زيرب كان اتها وِكمَّب، فقيل: تزكّ   وروى أومج هميمب   ي  هسككككككككككككِ
 .(3). متهق  بيه((زيْكِربِ 

ًرا لبت اظم ال ي ال يبيق إال حخلالق سككككككككككبحا ه، األمر الثالث : أن يكمجن االسككككككككككم متضككككككككككمّ 
إنَّ أْخَنَم ))قال:   ه الريب  والرهي فيه لبتحممي قرً ا، واألصكككككككككككككل فيه ما ورب  ه أيب هميمب 

 .(4)متهق  بيه ((كم  لرالكذ ال رالك إال  هلل هّز وجّل سمإ هند  هلل رُجٌل تَس َّى َرِ 
قال:  وقد ورب األمم صمحًيا وتحسني األتا ، والمنيب فيه، وروي فيه  ه أيب الدربا  

ْس اَءُكمْ   )): قال رسكككككمجل هللا  ِسُنو  أ ٍْ  ((إنَُّكْم ُتْدَهْوَن َيْوَم  لقيارن بأمسائكم وأمساء سبائكمذ  أ
 .(5)رواه أومج باوب

                                 
ملنمرني ج مِجْيم ية ورت احلار  وه أيب ضمار وه حبيب وه ج مية وهمج املربق، اخلزا ية املربقية. وق ْت يف سبااي هي أّم ا( 1)

ف، تق الراس ما كان أبيديهم مه و  املصربق! فكا ْت أ ظم  نزوب املميسي  سرة مخس أو ست. مث تزّوجها الريب 
ة أحابيت. تمجفيْت سرة مخسني، وقيل: وقيْت إىل روي  األول سب  اممأب ومكة  به قمجمها. روي هلا  ه رسمجل هللا 

، 2/63سرة سّت ومخسني، وصّبه  بيها مموان، وقيل:  اشْت مخسا وستني سرة. ا ظم: هت يب األتا  والبغاا 
 .8/74ا صاوة 

 .345 /14(، 5571( صحيخ مسبم يف اشباب، حب استحباب تغيري االسم القبيخ إىل حسه، )2)

، ومسكككبم 705 /10(، 6192ه البشاري يف األبب، حب حتمجيل االسكككم إىل اسكككم أحسكككه مره، )( أرمج3)
 .346 /14(، 5572يف اشباب، حب استحباب تغيري االسم القبيخ إىل حسه...)

، ومسككككككبم يف اشباب، 721 /10(، 6206( أرمجه البشاري يف األبب، حب أوغض األتا  إىل هللا، )4)
. وه ا البه  ملسككككككبم وزايبب: 347 /14(، 5575األمالن، ومببك املبمجن، ) حب حتممي التسككككككمي مببك

 ال مالك إال هللا  ز وجل. 

. وارتبف يف برجته: فحسككره 149 /5(، 4948( أرمجه أومج باوب يف األبب، حب يف تغيري األتا ، )5)
حجم: رجال  قاا إال الرمجوي واوه القيم، وض هه احلاف  اوه حجم واأللباين ونريمها. قال احلاف  اوه 

ويه  ه أيب الدربا  فإ ه ي يدركه. يرظم: األذكار الرمجوية اأن يف سككككككككككككككرده ا قرا ا وني  بد هللا وه زكماي ر 
 11، سكككبسكككبة األحابيت الضككك يهة واملمجضكككمج ة افبد 708 /10، حتهة املمجبوب ، فتخ الباري 321ص 

= 
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وغضككككككككككككككه لألتا  القبيحة، فقد روى ا مام مالك  ه حيىي وه  وك لك روي  ه الريب 
:  سككككك يد أّن رسكككككمجل هللا  . فقام رج لا فقال له رسكككككمجل هللا ((َرْي َيْحُ ُب  ذه؟))قال ل ِبْقِحٍة حت ِْبب 

 :((را  مْسكم؟)) قال: م مَّب، فقال له رسككككككككككككككمجل هللا.: ((ْجِ ْس )):((ْحُ ُب  ذه؟ َرْي َي)) ، مثّ قال ،
لا، فقال له رسككككككككككككككمجل هللا  : ، فقال: حْمب، فقال له رسككككككككككككككمجل هللا ((را  مُسك؟  )) :فقام رج 

، ((را  مُسكم؟   )) :، فقام رج لا، فقال له رسككككككككككككككمجل هللا ((َرْي َيْحُ ب  ذه؟  ))، مث قال: (( ْجِ ْس))
ٍُْ ْب)) قال: ي يش، فقال له رسمجل هللا   ))(1). 
 أ م األتا  املكموهة  به املسككككككككككككككمه وه، ما وراه ا مام مالك  ه ومه  جائب ما ورب يف

أ ّه قال لمجل: ما اتك؟ قال: ِهْمِب، فقال: اوه ِمْه؟ قال: اوه شككككككككككككككهاب.   مم وه اخلراب 
قال: ممّْه؟ قال: م ِه احل مِقة، قال: أيه مسككككككككر ك؟ قال: حبمَّب  الرّار، قال: أبيّ ها؟ قال: و اا لظه، 

 .  (2)ْبر ْن أهِبِك، فقد  اْحتِكمِقمجا، قال: فكان كما قال  مم وه اخلراب قال:  مم: أ
: فهل يكمه األلقاب اليت تتضّمه تزكية لصاحبها لهظا، مثل: حميي وبعد تقرير هذا املعىن

 الديه، تقي الديه، زكي الديه،  مجر ا سالم، أو ال يدرل ذلك يف الكماهة؟
  به قمجلني:  يف ذلك -رمحهم هللا–ارتبف ال بما  

 .-رمحه هللا–(3): أن ذلك مكموه، وهمج رأي ا مام القمطيبالقول األول
 .-رمحهم هللا–(5)، واحلراوبة(4): أن ذلك جائز، وهمج م هب الشاف يةالقول الثاني

                                 
 (.5460، )810القسم الثاين/ 

(، 1870يف املمجط،، يف االسككككتئ ان، حب ما يكمه مه األتا ، ) -ا ممسككككالهك -( أرمجه ا مام مالك 1)
. . ووصككبه احلاف  أومج  مم يف االسككت كار مه طميق اوه وهب مسككردا إىل ي يش الغهاري 453 /2

 .522 /7يرظم: االست كار 

 .454 /2(، 1871( أرمجه ا مام مالك يف االستئ ان، حب ما يكمه مه األتا ، )2)

 /1. و قبه اوه احلاج  ه أيب  بد هللا القمطيب وأقمّه. يرظم: املدرل الوه احلاج 465 /5ظم: املههم ( ا 3)
107 . 

 ، 529 /9( ا ظم: الرجم المجهاج 4)

 .1247 /4( ا ظم: كشاف القراع 5)
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 :التعليل والتدليل
 : تعليل القول األول

، وأمم وتغيريها، قياس األلقاب  به األتا ، فكما كمه الشككككككككككككككارع مه األتا  ما فيه تزكية
 فك لك األلقاب إذا كان فيها تزكية، مر  مرها.

ي   مكككا يكمه مه األتكككا  مه أجكككل –وجيمي هككك ا افمى  )): -رمحكككه هللا–قكككال القمطيب 
مه   تهم حلر مجا اليت تقتضكككككي  -ي   الداير املصكككككمية–ما كثم يف ه ه الّداير  -تضكككككّمرها تزكية

ه، وما أشككككككككككككككبه ذلك مه األتا  اجلارية يف ه ه األزمان، اليت التزكية، كزكي الديه، وحميي الدي
يقصككككككد هبا املدح والتزكية، لكه ملا كثما قبائخ املسككككككمَّنْي هب ه األتا  يف ه ا الزمان  بَّف ه ه 
ا يسكككب ق مرها يف و ض  الر مجا  ه أصكككبها، فصكككارا ال تهيد شكككيًئا مه أصكككل ممجضكككمج اهتا، ول رمبَّ

ص  قيض ممجضكككككمج اهتا، فيصكككككري احلال كاحلال يف تسكككككمية ال مب: املمجاضككككك  أو يف و ض األشكككككشا
 .(1)((املهبكة حملهازب، واحلقري حجلبيل، جِتمُّال إبطالق االسم م  القر  حستقباح املسمه

وميكه مراقشكككككككككة ه ا القمجل: أب ه تالف ملا اشكككككككككتهم  ه السكككككككككبف مه األلقاب احلسكككككككككرة، 
 فإطالق الكماهة فيه  ظم.

 :تعليل القول الثاني
اسككككككككتدلمجا وشككككككككهمب ذلك مه اجلاهبية إىل ا سككككككككالم، وي ي مف مركم له، فقد كان أومج وكم 
يبقَّب حل تيق، و مم حلهاروق، و ثمان و ي الرمجريه، ومحزب أبسد هللا، ورالد وه المجليد وسيف 

 .(2)هللا، إىل نري ذلك مما همج مشهمجر م موف
ميه ال يه محبمجا : أبن هنال  يرربق  بيهم ما وصهمج وميكن مناقشة هذا ا وه، خبالف املت،رّ 

 مه األلقاب ما هم وضدّ ها، فالهارق ممججمجب، فالقياس ممبوب.
 : الترجيح

يبدو   وال بم  رد هللا أّن األصككككككككمجب يف ه ا كماهة التمجسككككككككّ  يف ه ه األلقاب، وإطالقها 
ا، وأما  به مه ال يسكككككككتحّقها، ف لك إما زور وك ب حمض، وإما ا تقاص مله لقّ ب وشكككككككي  مره

                                 
 .465 /5( املههم 1)

 .394 /4، مغ  احملتاج 529 /9( ا ظم: الرجم المجهاج 2)
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مه كان م موفا حلصالح وا صالح فإطالق صالح الديه  بيه مه حب المجصف والصهة، وال 
وهمج األقمب  -رمحهم هللا–يكمجن فيه حمظمجر، وال يقال لقائبه م،زور، وصكككككككككككككمّح هب ا و ض األئمة 

 كما يف الرقل السكككككككككاوق  ره، وهللا  -رمحه هللا–، وهمج ظاهم مقصكككككككككمجب ا مام القمطيب (1) يف  ظمي
 ت اىل أ بم.

 املطلب الرابع: كيفية االستئذان
 االسكككتئ ان حّق شكككم ي ًثوت يف حمكم الترزيل، قال ت اىل:             

         _                             

                                   1   

              ( :27-26سمجرب الرمجر اشية). 
ان املموية ورصكككككككككاله املم ية: أن يقف املسكككككككككت،ذن  به ميني الباب أو ومه  باب االسكككككككككتئ 

يسككككككاره، ويسككككككت، س ودّق الباب مه نري  رف؛ لئال يكمجن يف ذلك تشككككككمجيش وإز اج لصككككككاحب 
 .(2)البيت، ويسبّ م ويست،ذن  الًث

وقد وربا  باب شكككككككككككميهة، و ب  كممية يف كيهية ا سكككككككككككتئ ان، ومه أصكككككككككككمجل تبك اشباب 
، فهل يبزم ا  سكككككان ت ميف املسكككككت،ذن و رهسكككككه، وه ا الت ميف قد يكمجن حسكككككم أو كرية، أو لقبا

  رد االستئ ان أْن ي كم ما ي ّمف وه  هسه م  التسبيم، أو ال؟
، و بيه فسكككككككككتكمجن (3)ي أقف  به ذكم هل ه املسككككككككك،لة إال  رد ا مامني: املازري، والقمطيب

 املس،لة ويرهما.

                                 
. ((ومه ل قّ ِب مبا يصكككككككدّ قه ف به جاز، وحيمم ما ي يق   به تمج صكككككككحيخ )): -هللارمحه –( قال احلجاوي 1)

 .1247 /4، ويرظم: كشاف القراع 57 /2ا قراع 

 وما و دها. 21( ا ظم: رسالة الشيخ الدكتمجر  بد المب  مجاب الديه و رمجا ه: أبب االستئ ان ص 2)

وسي،يت ما ي ّكم  ))شار إىل اخلالف يف املس،لة، وقال: كالم املازري حني أ  -رمحه هللا–و قل اوه حجم ( 3)
. ويف ذلك الباب ي أجد ذكمًا لبمس،لة، 11/34. فتخ الباري (( بيه يف حب إذا قال: مه ذا؟ فقال: أه

؛ فإّن ظاهمه ينيّد ما ذهب إليه ا مام املازري  –إال أْن يقصد احلاف   هس احلديت رّبا  بيه، وفيه  ظما
= 
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، وارتار ا مام (1)أّن األوىل أن ي كم ه ه األممجر كّبها -رمحه هللا–ارتار ا مام القمطيب 
أّ ه يسككككككككككككككّبم، مث همج حخليار وني أن ي كم اته، فق ، أو ي كم كريته، أو ال  -رمحه هللا-املازري 

 .(2)ي كم شيئا مه ذلك
 : األدلة

 : -رحمه الله-دليل اإلمام القرطبي
، فقال: السككككككككككالم  أ ه جا  إىل  مم وه اخلراب حديت أيب ممجسككككككككككه األشكككككككككك مي 

 بيكم، ه ا  بد هللا وه قيس، فبم  ذن له، فقال: السكككككككالم  بيكم، ه ا أومج ممجسكككككككه، السكككككككالم 
 . (3) بيكم، ه ا األش مي، مث ا صمف. رواه مسبم

ومرها: أّن املست،ذن حقُّه ....ويف ه ا احلديت أومجاب مه الهقه، )): -رمحه هللا–قال القمطيب 
إن كا ت له كىًن ي مف هبا ذكمها، كما ف ل أومج ممجسككككككككككككه، وكّل اته، و أن يبدأ حلسككككككككككككالم، مث ي كم

ذلك يربغي يف حتصيل الّت ميف التاّم لبمست،ذن  بيه، فإ ه إن أشكل  بيه اسما  مف  رم وقال 
؛ فإّن ف به واألوىل ما فعله أبو موسهههىو ض أصككككحاورا: همج حخليار وني أن ي سككككّمي  هسككككه أّوال، 

ا: فهمج ا ا فبككه حيصكككككككككككككككل الت ميف الكك ي ألجبككه شككككككككككككككمع إن كككان تمجقيهككً ملربمجب، وإن ي يكه تمجقيهككً
 .(4) ((ا ستئ ان، مث رأي صحايّب راوي احلديت أوىل مه ه ا القمجل احلديت!

 :-رحمه الله–دليل قول اإلمام المازري 
 -رضي هللا  رهما–مبا رواه جاوم وه  بد هللا  -رمحه هللا–ميكه أْن يستدّل لإلمام املازري 

، فقال الريب  أتْيت  الريب  قال: : أه، قال: فشمج وهمج يقمجل: ((َرْي  ذ ؟ )): فد مْجا  . قبت 
 .(5)متهق  بيه ((أناذ أنا!!))

                                 
 كما  يت يف االستدالل إن شا  هللا ت اىل.  -رمحه هللا

 .5/475ا ظم: املههم ( 1)

 .3/86ا ظم: امل بم ( 2)

 .14/359(، 5598أرمجه مسبم يف اشباب، حب االستئ ان، )( 3)

 .5/475املههم ( 4)

، ومسككككككككككككككبم يف 11/43(، 6250أرمجه البشاري يف االسككككككككككككككتئ ان، حب إذا قال: مه؟ فقال: أه، )( 5)
= 
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ك  ذا سككّبم، مث ي يزْب  به ذلك حىت سككئل، وه ا بليل  به  : أّن جاومًا وجه التمس 
 أّن االستئ ان ال يبزم مره ذكم ا سم.

سككككككتئ ان صككككككمجرته أْن يقمجل: السككككككالم  بيكم، وهمج حخليار وني أْن واال))قال ا مام املازري: 
يسكككّمي  هسكككه م  ه ا، أو يقتصكككم  به التسكككبيم، وقد ذكم مسكككبم يف و ض طمقه أّن أح ممجسكككه 
قال: السككالم  بيكم ه ا  بد هللا وه قيس، السككالم  بيكم ه ا أومج ممجسككه، السككالم  بيكم ه ا 

لف وني ألهاظها؛ طبًبا لبت ميف، لئاّل يكمجن جهل األشككك مي، ف،ضكككاف إىل السكككالم تسكككميته، ورا
((األّول ف مف حلثاين، وكىّن  هسه ل ّبه ظّه أّن وه ي مف

(1). 
وال ي يظهم أّن األوىل واألحسككككه أْن يسككككّبم مث ي ّمف ورهسككككه مبا ي  ِمف وه، مه اسككككم أو كرية أو 

ا  بيكككه إذا سككككككككككككككئكككل، وأمكككا إذا ي يسككككككككككككككككك،ل فيبقه ذلكككك(2)لقكككب يف حب الركككدب  ، وذلكككك مت نيّ 
 ؛ فإ ه قال يف شككككككككككككمح حديت جاوم -رمحه هللا–واالسككككككككككككتحباب، وال يرازع يف ذلك القمطيب 

دليٌل على جواز  {فقكال: مه؟ اسككككككككككككككتك،ذ كت  به رسككككككككككككككمجل هللا  قمجل جكاوم } ))املك كمجر: 
، إال أّن األحسكككه أْن ي كم اته كما تقّدم مه حديت االسههتئذان من غري  كر اسههم املسههتأ ن

 .(3)((، وألّن يف ذكم اته إسقاط كبهة السنال واجلمجابأيب ممجسه
 

 املطلب اخلامس: االستئذان ثال  وال يزيد
قد سكككبق يف املربب السكككاوق أّن ا سكككتئ ن  ال ، فهل إذا جا  شكككشاا واسكككت،ذن  الًث، 
ه أّن أهككل البيككت ت مجه، فال جيمجز لككه الزايبب  به الثال  وال  وي ينذن لككه، فككإن نبككب  به ظرككّ

 ف، وإن نبب  به ظّره  دم السماع، فارتبف يف الزايبب  به الثال   به قمجلني: رال

                                 
 .14/360(، 5600ب كماهة قمجل املست،ذن أه إذا قيل: مه ه ا؟، )اشباب، ح

 .3/86امل بم ( 1)

 . أ   أ ه األحسه واألفضل.9/432يف املرتقه  -رمحه هللا–وه ا ال ي ذكمه الباجي ( 2)

 .5/478املههم ( 3)
= 
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، وقمجل  رككككككد   (1): ال يزيككككككد  به الثال  مربقككككككا، وهمج مكككككك هككككككب احلرهيككككككةالقول األول
 .-رمحهم هللا– (5)، وارتاره القمطيب(4)، ووجه  رد احلراوبة(3)، وم هب الشاف ية(2)املالكية

الثال  إال إذا ظّه أ ككه ي يسككككككككككككككم ، وهمج املشككككككككككككككهمجر  رككد  : ال يزيككد  بهالقول الثاني 
 . -رمحهم هللا–(7)، واحلراوبة(6)املالكية

 : سبب الخالف
 الكككك ي يظهم وهللا أ بم أّن سككككككككككككككبككككب اخلالف راج  إىل ارتالفهم يف حتككككديككككد الريب 

لثال  لالسكككككككتئ ان حلثال  هل همج م ّبلا أو ت ّبدا، فمه ج به  به الت ّبد مر  مه الزايبب  به ا
مربقا، ومه ر ه م ّبال وأّن املر  مه الزايبب  به الثال  خلمجف ا ز اج والتشككككككككككككككمجيش  به أهل 

 البيت، قال جبمجاز الزايبب  به الثال  إذا نبب  به ظّره  دم السماع.

                                 
  .4/300، ودائ  الصرائ  3/30، أحكام القم ن لبجصاص 243 /4( ا ظم: شمح مشكل اشًثر 1)

 .295 /13، ال رريب 10/119،  ارضة األحمجذي 9/432( ا ظم: املرتقه لبباجي 2)

، فتخ الباري 14/356، شكككككمح الرمجوي  به صكككككحيخ مسكككككبم 290 /2( ا ظم: ا ظم: إحيا   بمجم الديه 3)
11/ 34. 

 .314 /1، ن ا  األلباب لشمح مرظمجمة اشباب 2/430، زاب امل اب 2/811( ا ظم: املستمج ب 4)

 . 474 /5ظم: املههم ( ا 5)

، أسكككككهل املدارن 432 /4، الشكككككمح الصكككككغري 1301 /3،  قد اجلمجاهم الثميرة 349 /2( ا ظم: التهمي  6)
3/ 354. 

 .1/314، ن ا  األلباب 428 /2، الم اية الصغمى 402( اجلام  الصغري لبقاضي أيب ي به ص 7)
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 :األدلة
 :أدلة أصحاب القول األول

، ف،هه أومج قال: ك ْرت  جالًسا حملديرة يف جْمب س  األ صار  ه أيب س يد اخلدري  -1
ْ،  ك؟ قال: إنَّ  مم أرسكككل إ َّ أْن  ت ِيه ، ف،تِكْيت   ممجسكككه ِفز ً ا أو مْ  مجرًا، قبرا: ما شكككِ
: إيّن   . فقال: ما مر ك أْن أتت ِيرا؟ فق ْبت  ، فِمِجْ ت  بَّْمت   الًث فبم يم ّب  بيَّ حوِه  فسكككككككككككِ

بَّْمت   به حو ك  الًث، فبم يِكم بُّوا  ِبيَّ  ت ِك فسكككككككككككِ ، وقد قال رسكككككككككككمجل هللا أتِكيكْ ، فمجْ ت 
 :((ٍَُدُكْم ثالًثا  م مْم ُيْؤَيْن ل   ْ َيْةِجْم . فقال  مم: أقم  بيه البيّ ِرِة ((إي   سَََتْأَيَن أ

وإال أوِجْ ت ِك. فقال أيّب وه ك ب: ال يقمجم م ك إال أصغم القمجم، قال: أومج س يد: 
 .(1)قبت: أه أصغم القمجم، قال: فاذهب وه. متهق  بيه

يف ه ا احلديت أومجابا مه الهقه، فمرها: أّن االسكككككككككككتئ ان ال  )): -رمحه هللا–قال القمطيب 
األوىل أن وّد أن يكمجن  الًث، فإذا ي ينِذْن له و د الثال ، فهل يزيد أو ال؟ قمجالن ألصككككككككككحاورا. 

كان ، وه ا  اد، ول لك  (( السََََتئذ ن ثالثذ  هن أين لك وإال  ارجم     )): ؛ لقمجله ال يزيد
بَّم  به قمْجٍم سكككبَِّم  الًث، وإذا كان  الريب  إذا تكّبم وكبمٍة أ ابها  الًث حىّت تههم  ره، وإذا سكككِ

الغككالككب هكك ا: فككإذا ي ينذن لككه و ككد  ال  ظهم أّن رّب املرزل ال يميككد ا ذن، أو ل بككّه مير ككه مه 
 به ذلك قد تك ْقب ق رّب  اجلمجاب   را ال ميكره قر ه، فيربغي لبمست،ذن أن يرصمف؛ ألّن الزايبب

 .(2)((املرزل، ورمبا يضمُّه ا حلاح حىت يرقر   ما كان مشتغال وه
 (3)اسككككت،ذن  به سكككك د وه  بابب أّن رسككككمجل هللا   ه أ س وه مالك أو نريه  -2

َََّالم ه يكم ورمحن  هلل))فقال:  ، فقال سكككككككك د: و بيك السككككككككالم ورمحة هللا، وي (( لس

                                 
، ومسكككككككبم يف 33 /11(، 6245 الًث، )( أرمجه البشاري يف االسكككككككتئ ان، حب التسكككككككبيم واالسكككككككتئ ان 1)

 .355 /14(، 5591اشباب، حب االستئ ان، )

 ، فقد ا تصم هل ا القمجل وأيده.90 /4. وا ظم: أضمجا  البيان 474 /5( املههم 2)

همج أومج ًثوت وأومج قيس سيد اخلزرج س د وه  بابب وه بلِْيم وه حار ة وه حمام األ صاري. وأمه  ممب ورت مس مجب هلا  (3)
صحبة. شهد ال قبة وكان أحد الرقبا ، وارتبف يف شهمجبه وْدرًا. كان همج أومجه وجّده مه أسشيا  ال مب. له فضائل 

، 1/207مشهمجرب، ومراقب م موفة. تمجيف حبمجران سرة مخس  شمب وقيل: ست  شمب. ا ظم: هت يب األتا  والبغاا 
= 
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م ْ  الريب  م ْ ه، فمج ، واتّب ه سككك د، ، حىت سكككبَّ ي سكككْ م  الًًث ورّب سككك د  الًث وي ي سكككْ
بيمًة إال وهي يف أذين، ولقد  ّلّرِرْمِت ِتسكككككككككْ فقال: اي رسكككككككككمجل هللا! أبيب أ ت ما سكككككككككِ
رِبْبا   بيك وي أ تْ ْ ِك، أحبِكْبت  أْن أسككككككككككككِتْكث ِم م ِه الربكة. مثّ أبربه البيت، فقمَِّب 

أكمَل طَعاَرُكْم  لبة رذ وصَََََ َّْت    ))، فبما فمغ قال: إليه زويًبا، ف،كل مره  يب هللا 

 .(1)أرمجه  بد المزاق ونريه((ه يكم  ملالئكنذ وأ عمَة ِهْنَدُكُم  لصائ ون
 فهي ه ا احلديت ت بيم رسككككككككككككككمجل هللا  )): -رمحه هللا–قال ا مام أومج ج هم الرحاوي 

 به  ال  ممّاا؛ ألّن ذلك مما ي بم لبراس أْن ال يزيدوا يف السككككككككككالم  رد وقمجفهم  به األومجاب 
املسكككككككككككبم أّن يف ذلك البيت مه جيمجز أْن يمّب سكككككككككككالمه  بيه مه الّمجال فيرتظمه، أو أّن فيه مه ال 
جيمجز مره رّب السكككككككالم  بيه مه الرسكككككككا  فيرصكككككككمف، وه ه سكككككككرةا قائمةا، وأببا حسكككككككها، ال يربغي 

 .(2)((تِكِ دّ يهما إىل نريمها، وهللا  س،له التمجفيق
 :عليل أصحاب القول الثانيت

ه  كككدم  أّن املر  مه الزايبب  به الثال  خلمجف إز كككاج أهكككل البيكككت، فكككإن نبكككب  به ظركككّ
 السماع، فال إز اج، فال مر .

االسكككككككككتئ ان مشكككككككككموعا، وقد جا  احلديت وكمج ه  الًث،  )): -رمحه هللا–قال ا مام املازري 
به ه ا ال دب؟ فقيل: ال يزيد أرً ا وظاهم وارتبف أصككككككككحاورا إذا ظّه أ ه ي ي سككككككككِمْ  هل يزيد  

                                 
 .3/56ا صاوة 

، ومه 381 /10(، 19425ام ، حب االستئ ان  الًث، )( أرمجه  بد المزاق يف مصرهه، يف كتاب اجل1)
. وإسرابمها  به شمط الشيشني كما قال حمققمجا 397 /19(، 12406طميقه أمحد يف مسرده، )

يف  املسرد، وأرمجه الرحاوي يف شمح مشكل اشًثر، حب ويان ما مشكل ما روي  ه رسمجل هللا 
. إسرابه  به شمط 242 /4(، 1577ه ممّب؟ )السالم  رد وقمجف المجل  رد حب أريه كم همج م

 مسبم كما قال حمققه الشيخ األرهبوط.

 .243 /4( شمح مشكل اشًثر 2)
= 
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احلديت. وقيل: له أن يزيد  بيه؛ ألّن التكميم امل كمجر يف احلديت قد يكمجن يماب وه االسكككككككككتظهار 
 .(1)((يف ا  الم، فإذا ظّه أ ه ي ي بم وه فبه الزايبب ليك ْ ِبِم وه

 :الترجيح
سْت م ارضة وني أ م ورأي، وإمنا يظهم مه رالل ت بيل القمجلني واالستدالل أّن املس،لة لي

ارتالفا يف فهم الغمض مه ال دب احملّدب يف احلديت، وأظهممها يف  ظمي همج القمجل الثاين؛ ألّن 
التحديد امل كمجر ليس  بابب فيما يظهم، وإمنا خلمجف إحلاق الضككككككككككككككمر حلغري والتشككككككككككككككمجيش  بيه، 

الظّه  دم السكككككككماع فبيس وب يد ح حلاح  بيه، وإجلائه إىل السكككككككماح حلدرمجل، فإن نبب  به 
 )): -رمحه هللا–أن يمرَّا له حلزايبب  به الثال ؛ ال تها   بة املر ، ول لك قال ا مام مالك 

ا أن  االسكككككككتئ ان  ال ، ال أحّب أن يزيد أحدا  بيها، إال مه  بم أ ه ي يسكككككككم ، فال أرى أبسكككككككً
ال بما  حىت مه املالكية يمّجحمجن القمجل ، نري أّن كثريًا مه (2)((يزيد إذا اسكككككككككككتيقه أ ه ي يسكككككككككككم 

. قال اوه ، وأيّدوه وههم أيب ممجسككه األشكك مي (3)األول، وهمج  دم الزايبب  به الثال  مربقا
يف الزايبب إذا ظّه  دم السكككككككماع:  -رمحه هللا–و د أن ذكم قمجل ا مام مالك  -رمحه هللا–ورال 

 ممجسكككككككككه محل  به أ ه ال يزاب  به  ال  وظاهم حديت أيب ممجسكككككككككه يمّب ه ا القمجل؛ ألّن أح ))
، ولمج كان  رده أن جتمجز الزايبب  به مماا، وبّل  به أ ه  به ذلك تبّقه م راه مه الريب 

الثال  يف االستئ ان ي يكه تالًها مل هب  مم وه اخلراب، وي حيتج أومج ممجسه أن يرزع وقمجله 
  (4)(( به الثال االستئ ان  الًث حني أ كم  بيه  مم تمن الزايبب. 

ي يركم  دم الزايبب  به  وه ا كالم هيل إال أّن  رمه نري واضكككخ مه القصكككة، ف مم 
قال:  الثال ، وإمنا اسكككككككككككتركم المجمجع، فقد روى البشاري يف األبب املهمب  ه أيب ممجسكككككككككككه 

، ف،رسل إ َّ، فقال: اي  بد هللا! اش - الًث–است،ذ ت  به  مم فبم ينذن    تّد  بيك ف،بوِكْما 

                                 
 .86 /3( امل بم وهمجائد مسبم 1)

 .486 /7( االست كار 2)

. وهمج رأي القمطيب كما 119 /10،  ارضكككككككة األحمجذي 25 /9( ا ظم: شكككككككمح اوه ورال  به البشاري 3)
 .192 /12أيب  بد هللا القمطيب يف اجلام  ألحكام القم ن  سبق، ورأي تبيم ه

 .25 /9( شمح اوه ورال  به البشاري 4)
= 
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 . ف مم (1)أن حتتبس  به حيب؟ ا بم أّن الراس ك لك يشكككككككتّد  بيهم أن حي ْتِكِبسكككككككمجا  رد حوك
، (2) ما كان ي امل وه الراس يف إممته، وقد كان واّله  به الكمجفة إمنا أراب أتبيب أيب ممجسه 

 وهللا أ بم.
 املطلب السادس: حكم إقامة الرجل من نلسه

يف أّن مه جبس يف ممجضكككككككككككككك  ليس له فيه مبك وال  -رمحهم هللا–ال رالف وني الهقها  
إذن له فيه أّن لصككاحبه إقامته وإرماجه، وأما إذا جبس ا  سككان يف جمبس مباح إما  به ال ممجم 
كاملسككككككككككككككاجد وجمالس احلكام وال بم، وإما  به اخلصككككككككككككككمجص كمه يد مج قمجما أب ياهنم إىل مرزله 

يقيم املم  نريه مه مكككا ككه الكك ي جبس فيككه، وهككل هكك ا لمجليمككة وحنمجهككا، فقككد  بككت الرهي  ه أن 
 ؟ (3)الرهي  به التحممي أو  به الكماهة

 ، (5)، والشاف ية(4)ذهب أكثم ال بما  إىل أ ه لبتحممي، وهمج م هب املالكية
 .-رمحهم هللا–(7)، وارتاره القمطيب(6)واحلراوبة

                                 
. وقال األلباين يف ت بيقه 388(، ص 1073( األبب املهمب، حب إذا سككّبم المجل  به المجل يف ويته، )1)

  بيه: صحيخ لغريه.

 .35 /11( ا ظم: فتخ الباري 2)

 وما و دها. 75، فتخ الباري 194 /4( ا ظم: هبجة الرهمجس 3)

، البيان 230وما و دها، كتاب اجلام  ص  143( ا ظم: شككككمح األهبمي  به جام  اوه  بد احلكم ص 4)
يف أ ه لمج رج   -رمحه هللا–وما و دها. واملس،لة مستهابب مه قمجل ا مام مالك  241 /17والتحصيل 

مه اوه رشككككككككد اجلدّ  يف ويا ه أب ه لمج قام  به  ية المجمجع و اب قميًبا  و د قيامه فهمج أحق مبجبسككككككككه، وفسككككككككّ
وجب  به مه جبس يف جمبسككككككككككه القيام مره، قبت: ف،وىل مره اجلالس ال ي ي يقم، ويف جام  اوه أيب 
زيد أ ه قيل لإلمام مالك: فالمجل يقمجم لبمجل له الهقه والهضكككككل فيجبسكككككه يف جمبسكككككه، قال: يكمه ذلك 

ِ  له. جام  ا . وي أقف  به  اٍّ صككككككميٍخ يف املسكككككك،لة مه كتب 226وه أيب زيد ص وال أبس أن يمجسككككككّ 
 امل هب. وهللا ت اىل املمجّفق.

 .439 /1، مغ  احملتاج 46 /2، روضة الرالبني 592 /2( ا ظم: البيان لب مماين 5)

 .302 /1، ا قراع 290 /5، الشمح الكبري أليب الهمج اوه قدامة 232 /3( ا ظم: املغ  6)

. وركالف فيككه و ض ال بمككا  كمككا أفكابه القمطيب، وي أقف  به ت ييرهم. كمككا ي 509 /5املههم  ( ا ظم:7)
= 
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فمه رأى أن الرهي لبت ّبد : هل الرهي  ه إقامة المجل ت ّبد أو حلكمة، ومثار النزاع 
محبكككه  به الكماهكككة؛ ألن الرهي إذا ورب  به وجكككه التككك،بيكككب فهمج  به الكماهكككة، ومه رأى أ كككه 
حلكمة وهي مر  الت اظم  به الراس واسكككترقاصكككهم، وما يتمجّلد  ه ذلك مه الضكككغائه والغضكككب 

 .(1)وإيغار الصدور، محل الرهي  به التحممي
  به م هبهم أببلة مرها: -رمحهم هللا–واستدّل اجلمهمجر 

ال ُيِقيُم  لةَُّجُل  لةُجَل ِرْي ))قال:   ه الريب  -رضكككككككككككي هللا  رهما– ه اوه  مم  -1

 .(2)متهق  بيه ((جْمِ ِسِ  ثم جْيِ ُس  ي ذ ولكْي َتفمسَّحو  وتَوسَُّعو 
أّن  ه أن يقاِم الّمجل مه جْمب سه إمنا كان ذلك ألجل  هنيه  ))رمحه هللا: –قال القمطيب 

السككككككككككاوِق ْفبٍس قد ارتاَّ وه إىل أن يقمجِم حرتياره  رد فماغ نمضككككككككككه، فك، ه قد مبك مره ة ما 
ارتّا وه مه ذلك، فال جيمجز أْن حياِل ويره ووني ما ميبكه، و به ه ا فيكمجن الرهي  به ظاهمه 

فيه و د . ويسككككككككككككككتمجي يف ه ا امل ىن أن جيبس واألو ل أوىلمه التحممي، وقيل: همج  به الكماهة، 
إقكامتكه أو ال جيبس، نري أّن احلكديكت رمج  به أنبكب مكا ي ه كِل  مه ذلكك، فكإّن ا  سكككككككككككككككان يف 

 .(3)((الغالب إمنا ي قيم  اشرم مه جمبسه ليجبس فيه
ٍَُدُكْم ))قال:   ه الريب  -رضككككككككككككي هللا  رهما–و ه جاوم وه  بد هللا  -2 ال ُيقيَ يَّ أ

بَ     َعِنذ ثمَّ لُي َخاُه َيْوَم  ْلُجُ  يِ ذ َولمِكِي  ْ سَََََُحو     أم ُعُد ِ  َعِدِه  مَيْق رواه  ((اِلَف إلمى َرْق
 . (4)مسبم

                                 
 /22،  مدب القاري 52 /9أقف  به  اٍّ لبحرهية يف املسككك،لة. ا ظم: شكككمح اوه ورال  به البشاري 

256 . 

 وما و دها.  194 /4( ا ظم: هبجة الرهمجس 1)

، ومسكككبم 74 /11(، 6269 يقيم المجل المجل مه جمبسكككه، )( أرمجه البشاري يف االسكككتئ ان، حب ال2)
 . 384 /14(، 5648يف االسالم، حب حتممي إقامة ا  سان مه ممجض ه املباح ال ي سبق إليه، )

 وما و دها. 194 /4وما و دها. ويرظم: هبجة الرهمجس  509 /5( املههم 3)

(، 5652مجضكككككك ه املباح ال ي سككككككبق إليه، )( أرمجه مسككككككبم يف السككككككالم، حب حتممي إقامة ا  سككككككان مه م4)
14/ 385. 

= 
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يمجم اجلم ة ونريه مه  -ي   يف الرهي–يسكككككككككككككتمجي فيه  )): -رمحه هللا–قال ا مام القمطيب 
األايم اليت جيتم  فيهكككا الركككاس، لكه جمى ذكم يمجم اجلم كككة يف هككك ا احلكككديكككت أل كككه اليمجم الككك ي 

، ويترافسككككككككككمجن يف املمجاضككككككككككي  القميبة مه ا مام، و به ه ا: فيك ْبحق و لك ما يف جيتم  الراس فيه
 .(2)((: يف يمجم اجلم ة ونريها(1)م راه، ول لك قال اوه ج ِمْيج

َرْي  اَم ِرْي جْمِ سََِِ  ثمَّ رَجَم إلْيِ   مُهَو ))قال:  أّن رسككككككمجل هللا   ه أيب هميمب  -3

ٍَقُّ ب   .(3)رواه مسبم ((أم
ه ا يدل  به صكككككككككككّحة القمجل  ))يف شكككككككككككمح ه ا احلديت:  -رمحه هللا–م القمطيب قال ا ما

ومججمجب ما ذكمهه مه ارتصككككككككككاص اجلالس مبمجضكككككككككك ه إىل أْن يقمجم مره؛ أل ّه إذا كان أوىل وه و د 
قيامه، فقببه أحمى وأوىل. وذهب  رمون إىل أّن ذلك  به الردب؛ أل ه ممجضكككككككككككككك  نري متمبٍَّك 

، وهمج أن يقال: سككككككككبَّْمرا أ ّه نري متمبَّك له، لكّره  ألحٍد ال قبل اجلبمجس وال و ده، وه ا فيه  ظما
اتّا وه إىل أن يهمغ نمضككككككككككككككه مره، فصككككككككككككككار ك، ّه ميبك مره ته، إذ قد م ر ِ  نري ه مه أْن ي زامِحه 

 .(4)(( بيه
: أحدمها: أّن الرهي حيمككل يف هكك ه األحككابيككت  به التحممي لمججهني: من املعقول -4

إقامة الغري مه جمبسكككككه يف املكان املباح فيه مر  التكرّب، وإجالس نريه أّن الرهي  ه 
مكا ه فيه اسككككترقاص حلقائم واسككككتصككككغار له، وه ا يمجر  البغضككككا ، ويمجلّ د الضككككغائه 

: أّن املباح كّبه يسككككككتمجي فيه الراس كّبهم  به حدٍّ سككككككمجاٍ : المفي  والثاينوالشككككككحرا . 

                                 
( روى ذلك  ره ا مام مسككككككككككككبم يف رواية  بد المزاق: قبت: يف يمجم اجلم ة؟ قال: يف يمجم اجلم ة ونريها. 1)

يرظم: صكككحيخ مسكككبم يف كتاب السكككالم، حب حتممي إقامة ا  سكككان مه ممجضككك ه املباح ال ي سكككبق إليه، 
 وما و دها. 384 /14(، 5649)

 . 510 /5( املههم 2)

 .386 /14(، 5653( أرمجه مسبم يف السالم، حب إذا قام مه جمبسه مث  اب فهمج أحق وه، )3)

 وما و دها. 52 /9. ويرظم: شمح اوه ورال  به البشاري 511 /5( املههم 4)
= 
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سككتحّقه، ومه اسككتحّق شككيًئا مه املباحاا والمجضككي ، فمه سككبق إىل شككيٍ  مره فقد ا
 . (1)ومججه شم ّي ف،ْر  ه  مره مه نري وجٍه شم ّي ِنْصبا والغصب حمام

 
 املطلب السابع: تناجي اثن  دون اثلثهما

الشككمي ة ا سككالمية حميصككة كّل احلمص  به احلهاظ  ل يّ الشككمل، وه  الكبم، وأتليف 
جتراب كّل ما مه شككك، ه إيغار الصكككدور، وربق الشككككمجن القبمجب، والتقميب وني الراس، و مم ح

حسه امل اشمب، وهيل املشالرة، وأبب افالسة  ))والميب وني األفماب واجلما اا املسبمة، ومه 
أرالقا كممية، و ب  شميهة، مرها:  دم املراجاب، ومراجاب المجل بون المجل شغلا لبال ه ولمج كا مجا 

مًا حمتاًجا إليه، وكان أصكككبه يف الشكككمع أن يكمجن حلاجة، أو ملا قال هللا يف ألٍف، ويد أ ه ملا كان أم
...فمه احلقّ  أن يصككمجِن المجل ممو ته (2)مه مصككبحة: كالصككدقة وامل موف وا صككالح وني الراس

وبيرككه، فال يرككاجي إال يف أرو ككة أحمجال، إمككا يف حككاجككة لككه، أو يف الثال ككة املكك كمجراا يف كتككاب 
 .(3)((هللا

قاطبًة أّن مراجاب اال رني إذا كا مجا أرو ة  -رمحهم هللا  –رالف وني ال بما  ومما ال 
  -رمحه هللا–، ويدّل  به ذلك ما رواه ا مام مالك (4)ف،كثم بون اشرميه جائزب

                                 
 .194 /4( ا ظم: هبجة الرهمجس 1)

  ( ي   و لك قمجل هللا ت اىل: 2)                                        

  ( :114سمجرب الرسا  اشية). 

 . 200 /10(  ارضة األحمجذي 3)

 .391 /14(  قل ا مام الرمجوي ا هاع  به ذلك. ا ظم: شمح الرمجوي  به صحيخ مسبم 4)
= 
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ت  أه و بكككد هللا وه  مم  ركككد بار ركككالكككد وه  قبكككة (1) ه  بكككد هللا وه بيركككار اليت  (2)قكككال: كركككْ
أن يراجِيه ، وليس م   بد هللا وه  مم أحدا نريي ونري المجل ال ي  حلسكككككككمجق، فجا  رجلا يميد

يميد أن يراجيه، فد ا  بد هللا وه  مم رجال  رم حىت كّرا أرو ًة، فقال   ولبمجل ال ي ب اه: 
ًئا؛ فإيّن  ت ت رسمجل هللا  ما شيكْ ٍِد ))يقمجل:  است،ر   .(3)((لما َيَتَناَجى  ثَناِن ُدوَن َو 

املراجاب وني اال رني بون ًثلثهما إما أن يكمجن يف حالة المحال والسككككككككهم، وإما مث إّن ه ه 
أن يكمجن يف حال ا قامة واحلضم، فهل الرهي  امد يف احلالتني أو راصد حبالة السهم؟ وهل ه ا 

 احلكم حمكما أو مرسمجلا؟
لسككككككككككككككهم ذهكككب ههمجر أهكككل ال بم إىل أّن الرهي  ه تركككاجي ا رني بون ًثلثهمكككا  كككاّم يف ا

، (5)، والشكككككككككككككككاف يككة(4)واحلضككككككككككككككم، وأّن احلكم حمكما نري مرسككككككككككككككمجل، و به هكك ا مكك هككب املككالكيككة
 .-رمحهم هللا–(7)، وصّححه القمطيب(6)واحلراوبة

 وكان مه احلجة هلم  به ذلك:

                                 
وه بيرار القميشي، ال دوي ممجالهم. ممجىل  بد هللا وه  مم وه اخلراب. ت  اوه  مم، همج أومج  بد الممحه  بد هللا ( 1)

وأ سا، وها اا، و ره اوره  بد الممحه، وحيىي األ صاري، وسهيل، وروي ة المأي ونريهم. اتهقمجا  به جاللته وإمامته. 
 .302لته يب ص، تقميب ا1/250تمجيف سرة سب  و شميه ومائة. ا ظم: هت يب األتا  والبغاا 

  بي وه احلسه جرازب شهد. الهتخ مسبمة مه وهمج ،صربا ودر يمجم أومجه قتل األممجي م ي  أيب وه  قبة وه رالدهمج ( 2)
 .1/115ا ظم: ت جيل املره ة  . رهما هللا رضي

 .466 /2(، 1907( يف ممجطئه، يف كتاب الكالم، حب ما جا  يف مراجاب ا رني بون واحد، )3)

 .1304 /3،  قد اجلمجاهم الثميرة 448 /3، املقدماا املمهداا 355 /2تهمي  ( ا ظم: ال4)

 .101 /11، فتخ الباري 391 /14( ا ظم: شمح الرمجوي  به صحيخ مسبم 5)

 .826 /2، املستمج ب 388 /2، اشباب الشم ية 402( ا ظم: اجلام  الصغري لبقاضي أيب ي به ص 6)

ل بما  فقال و ضككككككككككهم: إن الرهي مرسككككككككككمجل، وقال  رمون: إ ه . ورالف و ض ا525 /5( ا ظم: املههم 7)
مه احلرهية، وأيب  بيد اوه حمب كما  قبه  ره  -رمحه هللا–راص حبالة السككككككككككككككهم وهمج قمجل الرحاوي 

 /5، م اي السره حباشية السره 491 /9، املرتقه لبباجي 42 /5اخلرايب. ا ظم: شمح مشكل اشًثر 
. وي أقف  به 632 /6األريار ومتيب شكككككككككمح مشككككككككككل اشًثر  ، حتهة101 /11، فتخ الباري 115

 .-رمحهم هللا– اٍّ لبحرهية 
= 
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إي  كاَن ))قال:  أّن رسكككككككككككككمجل هللا  -رضكككككككككككككي هللا  رهما–ما رواه  بد هللا وه  مم  -1

 .(1)متهق  بيه ((و ٍد  ثالثٌن  ال يتناجى  ثناِن دوَن
إي  كْنُتْم ثالثًن  ال  )): قكال: قكال رسككككككككككككككمجل هللا  و ه  بكد هللا وه مسكككككككككككككك مجب  -2

َن          نَّاِس؛ رْي أجِل أْن ُيْحِز بال متهق  ((يتناجى  ثنان دون  آلخةذ ٍتى خْتَتِ عو  
 .(2) بيه

 .(( هّن يلك ُيْحِزُنُ )): (3)ويف له  ملسبم -3
إ ا كان ثالثة فال يتناجى اثنان }قمجلكه:  )): -رمحكه هللا–قال ا مكام أومج ال بكاس القمطيب 

ِد ووق ، و)كان: ){دون واحد   ة مب ىن: و جكك  ( فككا ككلا هبككا، خبالف الموايككة األرمى ثالثة( هرككا همككّ
 {فال يتناجى اثنان}فإهنا فيها هقصككككككككككككة مب ىن: صككككككككككككممت ْ. وقمجله:  {إ ا كنتم ثالثة}اليت قال فيها: 

( حأللف املقصككككككككككمجرب ًثوتة يف اخل ، نري أهنا تسككككككككككق  يف البه  يتناجى)المواية املشككككككككككهمجرب فيها: 
اللتقا  السككككككككاكرني، فإًذا همج رربا  ه  هي املشككككككككمو ية، ويتضككككككككّمه الرهي  ه ذلك، وقد وق  يف 

وغري ألف  به الرهي، وهي واضحةا. والتراجي: التحاب  سماا. وقد  {فال يتناجَ }و ض الرسخ: 
، فبنّي ناية املر ، وهمج أن {حىت خيتلطوا ابلناس }بب حسككككككككككككككرة، فقال: زاب يف المواية األرمى زاي

جيد الثالت مه يتحّد  م ه، كما ف ل اوه  مم، وذلك أ ه كان يتحّد  م  رجٍل، فجا   رم 
يميككد أن يرككاجيككه، فبم يرككاجككه حىت ب ككا راو ككا، فقككال لككه ولألول: أتّرما، وهجه المجككل الرككالككب 

أي يق  يف  هسككككككككككككككه ما  {فإن   لك حُيْز نُهُ }لزايبب  به الت بيل وقمجله: لبمراجاب، وقد  بَّه يف ه ه ا
م كمجه  حيزن ألجبه، وذلك أبن يقدّ ِر يف  هسككككككه أّن احلديت  ره مبا يكمه، أو أهّنم ي يمْوه  أهاًل لي شككككككْ
يف حديثهم، إىل نري ذلك مه أ ْلق ياا الشكككككيران وأحابيت الرهس. وحصكككككل ذلك كّبه مه وقائه 

                                 
، ومسكككككبم يف 97 /11(، 6288( أرمجه البشاري يف االسكككككتئ ان، حب ال يتراجه ا ران بون الثالت، )1)

 .390 /14(، 5658السالم، حب حتممي مراجاب اال رني بون الثالت وغري رضاه، )

(، 6291ي يف االسككككككتئ ان، حب إذا كا مجا أكثم مه  ال ة فال أبس حملسككككككارّب واملراجاب، )( أرمجه البشار 2)
 /14(، 5660، ومسكككككككبم يف السكككككككالم، حب حتممي مراجاب اال رني بون الثالت وغري رضكككككككاه، )99 /11

 . والبه  ملسبم.391

 (. 5661( املمجض  الساوق، رقم احلديت: )3)
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كان م ه نريه أ م ِه ذلك، و به ه ا: فيسككككككككككككككتمجي يف ذلك كّل األ داب، فال يتراجه   وحده، فإذا
ه، ول وجمجبه يف ال دب  أرو ة بون واحٍد، وال  شككككككككككككككمب وال ألفا مثال؛ لمججمجب ذلك امل ىن يف حقّ 

. وإمنككا راَّ الثال ككة حلكك كم أل ككه أّول  ككدٍب يتكك،ّته فيككه فيكون ابملنع أوىلالكثري أمكه وأْوِق ، 
امل ىن. وظككاهم هكك ا احلككديككت ي ّم هي  األزمككان واألحمجال، وإليككه ذهككب اوه  مم ومككالككك ذلككك 

واجلمهمجر. وقكد ذهكب و ض الركاس إىل أّن ذلكك ككان يف أّول ا سككككككككككككككالم؛ ألّن ذلكك ككان حكال 
املرافقني، فيتراجه املرافقمجن بون املنمرني، فبما فشكككا ا سكككالم سكككق  ذلك. وقال و ضكككهم: ذلك 

املمجاض  اليت ال  مه المجل فيها صاحبه، ف،ما يف احلضم ووني ال مارب فال...  راصد حلسهم ويف
ما صككككككككككككككار إليه اجلمهمجر. وهللا ت اىل  والصههههههههههحي وكّل ذلك حتكُّما و صككككككككككككككياا ال بليل  بيه، 

 .(1)((أ بم
هب ا بليل واضكككككخ يف الّمّب  به مه ز م الرسكككككخ، أو  -رضكككككي هللا  رهما–و مل اوه  مم 

يف املديرة، ول يف السككككمجق اليت هي جمم  الراس، كما أ ّه  سككككهم، فقد كان ف به تمجّهم أ ه يف ال
 .(2)و د ا تشار ا سالم، وظهمجره وقمّجته، وه ا قاط ا يف حمّل الرزاع

: أّن المجحشككة حتصككل مبراجاب اال رني بون الثالت يف احلضككم كما حيصككل من املعقول -4
 قا.يف السهم، فامرت ت املراجاب بو ه وغري رضاه مرب

ي   الرهي  -قال ها ةا: ه ا يف السككهم )): -رمحه هللا–قال القاضككي أومج وكم اوه ال ميب 
حيت ااف املكموه، وال جيد الّرصككككككككككككككمب، قبرا: ه ا ررب  اّم  - ه مراجاب اال رني بون ًثلثهما

ي  ّمهما البه ،  اّم امل ىن وال ّبة؛ فإّ ه  بَّل ححلزن، وذلك ممججمجبا يف املمجضككككككككككككككِ نْي، فمججب أْن 
 . (3)((الرهي هيً ا
 

                                 
 وما و دها. 524 /5( املههم 1)

 .491 /9ا ظم: املرتقه لبباجي  (2)

 .201 /10(  ارضة األحمجذي 3)
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 املطلب الثامن: هل يلزم اجلار مك  جاره من غرز خشبه يف جداره؟
أمما الشكككككككمي ة حبسكككككككه اجلمجار، وو ل اجلميل لبجار، وا حسكككككككان إليه، وكّف األذي  ره، 

 وه ا ي ترب مه امل بمجم ضمورب يف ا سالم.
ححلائ  لض هه  ه محبه، ي جي ْز له ف،ما اجلار يض  رشبه يف جدار جاره، فإْن كان يضّم 

، وه ه الصكككككككمجرب قال فيها ا مام اوه قدامة  : -رمحه هللا–وضككككككك  رشكككككككبه  بيه؛ أل ه ضكككككككمرا حمضا
ِيًة  ه وضككك  رشكككبه (1)((وغري رالف   بمه)) ، وهك ا لمج كان الغمز ال يضكككّم جبداره إال أّن وه نركْ

وضكك ه  بيه؛ أل ه ا تهاع مببك نريه   بيه  مكان وضكك ه  به نريه، فالصككحيخ أيضككا أ ه ليس له
 .(2)وغري إذ ه مه نري حاجة فبم جي ْز، كبرا  حائٍ   بيه

وأما إْن كان حمتاًجا إىل نمز رشككككككككككككككبه يف جدار جاره، وي ميكره نمزه إال فيه، فهل جيب 
  به اجلار متكني متكيره مه نمز رشبه  بيه أو ال؟

تما، فال يقضككككككككككككككه وه  به اجلار، و به ذهب ههمجر أهل ال بم إىل أّن ذلك  دبا ال ح
 .-رمحهم هللا– (6)، وارتاره القمطيب(5)، والشاف ية(4)، واملالكية(3)م هب احلرهية

 واستدّلمجا  به ذلك أببلة مرها:
؟ فسككككككْترا حىت ظرّرا أ ه ((أّي يومإ  ذ ؟)): قال: قال رسكككككمجل هللا  ما رواه أومج وكمب   -1

ََْهةإ  ذ ))؟ قبرا: وبه. قال: ((يوم  لّنْحِةألْيس ))سكككككككككككيسكككككككككككّميه وغري اته، قال:  ؟ (( أّي شَ
؟ قبرا: وبه. قال: ((أليس بذي  حلّجن))فسكككْترا حىت ظرّرا أ ه سككيسككّميه وغري اته. فقال: 

                                 
 .7/35املغ  ( 1)

 املصدر الساوق.( 2)

 . وي أقف  به املس،لة يف كتبهم يف الهقه.13/10،  مدب القاري 6/206ا ظم: شمح مشكل اشًثر ( 3)

، شككككككككككككككمح زروق  به 358، القمجا ني الهقهية ص2/806،  قد اجلمجاهم الثميرة 2/292ا ظم: التهمي  ( 4)
 .2/302المسالة 

 .2/243، مغ  احملتاج 6/261، البيان لب مماين 8/62ا ظم: احلاوي الكبري ( 5)

فمأوا أ ّكه جيكب  به اجلكار متكني جكاره  -رمحهم هللا–. وركالف يف ذلكك احلركاوبكة 4/531ا ظم: املههم ( 6)
، الشككككككمح الكبري أليب الهمج اوه 7/35، املغ  6/71مه نمز رشككككككبه يف ه ه احلالة. ا ظم: ا فصككككككاح 

 .13/200قدامة 
= 
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 هّن دراءُكْم وأْرو لمُكْم وأهة ضَََُكْم بْينُكْم ٍة ٌمذ كُحْةرن يْوِرُكْم  ذ ذ يف شََْهِةُكْم  ذ ذ ))

 .(1) بيهمتهق  ((يف ب دُكْم  ذ 

أ ه قال يف رربته يمجم  يف حّجة الريب  -رضكككككككككي هللا  رهما–ما رواه جاوم وه  بد هللا   -2
دراَءكْم وأْرو لمُكْم ٍة ٌم ه يكمذ كُحْةرِن يْوِرُكْم  ذ ذ يف شََََْهِةُكْم  ذ ذ يف       إنَّ)) مفككة: 

 .(2)رواه مسبم ((ب ِدُكْم  ذ 

ََ م إال ))قال:    ه  ّمه أّن الريب (3)مارواه أومج حمّب المقاشككككككككككككي  -3 ال حِيلُّ رال  رةئإ رسَ

 .(4)رواه أمحد والدار قر  ((بعيِب َنْفسإ رن 

ِضة رَ   ))قال:  ما رواه  ممو وه حيىي املازين  ه أويه أّن رسككككمجل هللا   -4 َضَةَر وال  رواه  ((ال 
 .(5)ا مام مالك

 .(6)لههاوجه االستدالل مه ه ه األحابيت: أهّنا أصمجلا حمكمةا، فتقّدم  به ما را

: أ ّه ملا كان األصككككل امل بمجم مه الشككككمي ة: أّن املالك ال جيرب  به إرماج مبٍك من املعقول -5
 .(7) ه يده و مجٍض، كان أحمى وأوىل أال امج  ه يده وغري  مجضٍ 

                                 
، ومسككككككبم 1/208(، 67: رّب مبّب  أو ه مه سككككككام ، )أرمجه البشاري يف ال بم، حب قمجل الريب ( 1)

 .11/169(، 4359يف القسامة واحملاروني، حب تغبي  حتممي الدما  واأل ماض واألممجال، )

 .( ،2941 ،)8/402أرمجه مسبم يف احلج، حب حجة الريب ( 2)

مشككككككككككككهمجر وكْريته، اته: حريهة، وقيل: اته: حكيم،  قة مه الثالثة. قاله احلاف  اوه حجم يف التقميب ( 3)
 .184(، ص1588)

(، 2886، والككدارقر  يف السككككككككككككككره، يف البيمجع، )34/299(، 20695أرمجككه أمحككد يف املسككككككككككككككرككد، )( 4)
أومج ي به، وأومج حمب و قه أومج باوب، وض هه اوه : )رواه 4/175. قال اهليثمي يف جمم  الزوائد 3/424

 .5/279م ني(. واحلديت ورمقه وشمجاهده صححه الشيخ األلباين يف ا روا  

. ورواه ممجصككمجال أومج  مم يف 2/265(، 1494أرمجه يف املمجط، يف األقضككية، حب القضككا  يف املمفق، )( 5)
ة يف السره ممجصمجل مه حديت  بابب ، وهمج  رد اوه ماجاالست كار مه مسرد أيب س يد اخلدري 

(، 2340، يف األحكام، حب مه وىن يف حقه ما يضكككككم جباره، )وه الصكككككامت، و بد هللا وه  باس 
 .3/408. وصححه األلباين وشمجاهده يف ا روا  3/106(، 2341و)

 .4/531ا ظم: املههم ( 6)

 .4/530املههم ( 7)
= 
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والرظم يف ه ه املس،لة يدّل  به صّحة ما ذهب إليه مالك ومه )): -رمحه هللا–قال أومج  مم 
، ي   ((دراَءكْم وأْرو لمُكْم ه يُكْم ٍة ٌم إنَّ)):  به ذلك قمجل رسمجل هللا قال وقمجله، والدليل 

أممجال و ضكم  به و ٍض، وبما  و ضكم  به و ٍض، وأ ماض و ضكم  به و ٍض 
، واألصمجل يف ه ا كثريا جداا، ((ال حِيلُّ رال  رةئإ رس م إال بعيِب َنْفسإ رن ))حماما...وقال: 

ملثبها مه الكتاب والسرة محل أهل ال بم ه ا احلديت  به الردب وهل ه األصمجل اجلسام و 
كّبها، وهك ا جيب  به   والهضل وا حسان، ال  به المججمجب، لتست مل أرباره وسرّته 

 .(1) ((ال اي ما وجد إىل ذلك سبيال
 

 املطلب التاسع: إيذان احليات يف البيوت
ن ذو الرهيتني أو األوم فإ ه يقتبه مه إذا رأى ا  سكككككككككان حيًة مه احلياا يف ويته، فإن كا

نري إي ان كما يف  ّا احلديت، وما  دامها مه احلياا: فإما أن تكمجن يف املديرة شكككمّفها هللا أو 
يف نريها مه والب هللا ت اىل، فإن رأى احلياا يف ويمجا املديرة، فال رالف يف مشمو ية ا ي ان 

كما ارتبهمجا أيضككككككا يف كيهية   -رمحهم هللا–أهل ال بم  هلا، وأما يف نري املديرة فمحّل رالف وني
 ا ي ان هلا، فهرا مس،لتان:

 املسألة األوىل: إيذان احليات يف بيوت غري املدينة
أمم الشارع وقتل احلياا؛ ألهنا مه احليمجاها املنذية، وهي خببقتها مموّ  ة، ومضمّب حل ّض 

يت يف األمم وقتبها، ليتشّبا الراس مه ونريه مه أ مجاع األذى، ول لك فقد صككككككككككككككّحت األحاب
 شّمها، ويسميخ ال باب مه ضمرها.

قال:  -رضككككككككككي هللا  رهما–ومما صككككككككككّخ يف ذلك ما رواه الشككككككككككيشان  ه  بد هللا وه  مم 
يَّاِت و لكالَبذ و ْ ُت و  ي    )) مم وقتككككل الكالب، يقمجل:  ت ككككت رسككككككككككككككمجل هللا   ْ ُت و   حلم

. قال  بد هللا: فبِكْيرا أه أ طار ب  (( هنَّه ا َيْ َت سََان  لبصََةذ وُيسََِْقعان  حلمَبل لعُّْفَيَتْيِي و لْبَتَة؛ 

                                 
 وما و دها. 10/231التمهيد ( 1)

= 
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: إّن رسكككمجل هللا (1)حيًَّة ألقتك ِبها، فراباين أومج لباوة أمم وقتل احلّياا. فقال:  : ال تِكْقتك ْبها. فق ْبت 
 .(2)إ ّه هنه و د ذلك  ه ذواا البيمجا، وهي ال مجامم. متهق  بيه

مما اسككككككككتقّم  بمه شككككككككم ا، أّن اجلّه يتشككككككككّكبمجن أبشكككككككككال تتبهة، ومرها تشككككككككّكبهم نري أّن 
 جِليُّ ثالثن )): قال: قال رسككككمجل هللا   (3)أبشكككككال احلياا، ول ورب  ه أيب   ببة اخلشكككك 

 ((أثالث:  ث ٌث لم أجنحٌن يعريون يف  لو ءذ وث ٌث ٍّياٌت وكالٌبذ وث ث حي  ون ويظعنون
 .(4)نريهأرمجه الررباين و 

إذا  بت ه ا: فإ ه ال رالف يف جمجاز قتل احلياا يف الصكككككحاري ورارج البيمجا مه نري 
إ  ار، كما أ ه ال رالف يف  بمجا الرهي  ه القتل مه نري إ  ار ووقا  حكمه يف املديرة، فال 
جيمجز ألحككد أن يقتككل حيككاا البيمجا فيهككا مه نري إ كك ار رال ذا الرهيتني واألوم. وأمككا حيككاا 

 يف قتبها مه نري إ  ار  به  ال ة أقمجال: -رمحهم هللا–بيمجا يف نري املديرة، فارتبف ال بما  ال

                                 
باوة وه  بد املر ر األ صاري، تتبف يف اته، قيل: وشري، وقيل: رفا ة. وكان  قيبا شهد ال قبة وسار م  همج أومج ل( 1)

إىل وْدٍر، فمّبه إىل املديرة فاستشبهه  بيها، وضمب له وسهمه وأجمه. وشهد أحًدا وما و دها مه املشاهد.  الريب 
 .7/289، ا صاوة 5/265: أسد الغاوة . ا ظموهمج صاحب السارية والتمجوة. تمجيف يف رالفة  بي 

   ( أرمجه البشاري يف ود  اخلبق، حب قمجل هللا ت اىل: 2)        ( :10سمجرب لقمان اشية) ،
 .448 /14(، 5786، ومسبم يف احليمجان، حب قتل احلياا ونريها، )418 /6(، 3297)

سم أويه، قيل: اته جمهم، وقيل:  ممو، وقيل: األشري، اوه هشم، وقيل: هشم، صحايب مشهمجر ارتبف يف اته وا( 3)
وي ة المضمجان حتت الشجمب  ام احلديبية سرة ست مه اهلجمب. تمجيف  وقيل: هشج وقيل نري ذلك. حي  رسمجل هللا 

 .7/50، ا صاوة 2/487. ا ظم: هت يب األتا  والبغاا يف رالفة م اوية 

وما و دها، واوه حبان يف صحيحه، يف ود   214 /22(، 573رباين يف امل جم الكبري، )( أرمجه الر4)
، واحلاكم يف 26 /14(، ا حسان 6156اخلبق، حب ذكم وصف أجراس اجلاّن اليت  بيها ربقت، )

وصححه ووافقه ال هيب، و أرمجه  456 /2املستدرن يف التهسري، حب تهسري سمجرب األحقاف، 
 /7. وقال يف االست كار 265 /16، وأومج  مم يف التمهيد 381 /7مشكل اشًثر  الرحاوي يف شمح

: وه ا إسراب جيد. ورمز له السيمجطي يف اجلام  الصغري حلصحة كما يف اجلام  الصغري م  شمح 536
. وقال الشيخ ش يب يف ت بيقه  به شمح املشكل: إسرابه قمجي  به شمط مسبم، 364 /3املراوي 

 .437 /2(، 4148األلباين يف ت بيقه  به املشكاب )وصّححه الشيخ 
= 
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، وهمج مككك هكككب (1): أن الرهي  كككامد يف ككككّل املكككدن، ووكككه قكككال ا مكككام مكككالككككالقول األول
 رمحهم هللا.– (3)، وارتاره القمطيب(2)احلراوبة

 .-رمحه هللا– (4)ه هف : أّن ذلك راصد حملديرة، وهمج قمجل اوالقول الثاني
: أّن ا ي ان يف املديرة واجب، ويف نريها حسككككها، وهمج ارتيار الشككككيخ أيب القول الثالث

 رمحة هللا  بيهما.–(6)، وأيب المجليد اوه رشد اجلدّ (5)حممد اوه أيب زيد
المجاربب احلديت، ( أل): يمج  ذلك إىل أمميه: األول مرهما: ارتالفهم يف سببببب الخالف  

 .(7)ب هد أو لبجرسهل هي ل
                                 

 .235، إرشاب السالك ص 464 /9، املرتقه لبباجي 1732 /3( ا ظم: امل مج ة 1)

 /2، ن ا  األلباب لشمح مرظممجمة اشباب 530 /3، اشباب الشم ية 827 /2( ا ظم: املستمج ب 2)
70. 

يف املس،لة و قل الرمجوي  -رمحهم هللا–والشاف ية  . وي أقف  به  اٍّ لبحرهية531 /5( ا ظم: املههم 3)
ض لبيان م هبهم. وي يرقد وي يت مّ مسبم كالم ا مام املازري والقاضي  ياض يف شمحه  به صحيخ 

. وأما الرحاوي فارتار  ممجم الرهي يف البيمجا وهمج 449 /14ا ظم: شمح الرمجوي  به صحيخ مسبم 
 /7ذلك  ه م هبهما، فاهلل أ بم. ا ظم: شمح مشكل اشًثر  ظاهم صري  ال ي  نري أهنما ي يرقال

 .189 /15،  مدب القاري 378

 واوه هف  همج:  .356 /1، اجلام  ألحكام القم ن 531 /5، املههم 464 /9( ا ظم: املرتقه لبباجي 4)
مائه. كان صاحب رأي أومج حممد  بد هللا وه هف ، ممجىل و  تزوم. امل موف حلصائ . روى  ه مالك وتهقه وه و ظ

مالك ومهيت املديرة و ده. كان أصم أّميا ال يكتب. له تهسري يف املمجط، رواه  ره حيىي وه حيىي. تمجيف حملديرة سرة ست 
. ويف كالم أيب 55، شجمب الرمجر الزكية ص213، الديباج ص45ومثا ني ومائة. ا ظم: الت ميف أبصحاب مالك ص

 سب  ومائتني!!!.  مم أ ه تمجيف سرة ست ومائتني أو

أومج حممد  بد هللا وه أيب زيد  بد الممحه  هزي الرسب. سكه واوه أيب زيد همج:  .287( ا ظم: المسالة ص 5)
القريوان. وكان إمام املالكية يف وقته وقدوهتم، وجام  م هب مالك، وشارح أقمجاله. كان واس  ال بم، كثري احله  

ه، مألا كتبه اشفاق، وكان ي مف مبالك الصغري. مه لليهه: كتاب الرمجابر والمواية. وهمج مبّشا امل هب، ال اّب  ر
والزايباا، وتتصم املدّو ة، وال ب  ه م هب مالك، والمسالة ونريها. تمجيف سرة ست ومثا ني و المثائة، وله ست 

 .96، شجمب الرمجر الزكية ص222وسب مجن سرة، وبفه وداره حلقريوان. ا ظم: الديباج ص

 .469 /3م: املقدماا املمهداا ( ا ظ6)

 .464 /9( ا ظم: املرتقه لبباجي 7)
= 
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ة الرهي  ه قتككل احليككاا حملككديرككة، فمه رأى أّن ال بككة يف  واألمم الثككاين: ارتالفهم يف  بككّ
ذلك وجمجب مسبمني مه اجلّه  ّمم احلكم يف كّل املدن؛ لبقر  ومججمجب مسبمني مه اجلّه يف كّل 

بون ما سككككمجاها  مكان، ومه رأى يف الرهي رصككككمجصككككية وراوة املشككككمّفة، قال أبّن الرهي راصد هبا
مه والب هللا، ومه رام اجلم  وني القمجلني، والتمجفيق وني أبلككة الهميِقنْي، قككال: إّن الرهي  ه قتككل 

 احلياا حملديرة حتما، ووغريها  ْدب. وهللا ت اىل أ بم.
 : األدلة

 :دليل أصحاب القول األول
 مم وقتل   قال: ت ت رسكككككككمجل هللا -رضكككككككي هللا  رهما–ما رواه  ه  بد هللا وه  مم 

 ْ ُت و   حلميَّاِت و لكالَبذ و ْ ُت و  ي   لعُّْفَيَتْيِي و لْبَتَة؛  هنَّه ا َيْ َت سََََان     ))الكالب، يقمجل: 

. قال  بد هللا: فبِكْيرا أه أ طار ب  حيًَّة ألقتك ِبها، فراباين أومج لباوة: ال (( لبصََََةذ وُيسََََِْقعان  حلمَبل  
: إّن رسمجل هللا أمم وقتل احلّياا. فقال: إ ّه هنه و د ذلك  ه ذواا البيمجا،   تِكْقتك ْبها. فق ْبت 

 .(1)وهي ال مجامم. متهق  بيه
هنه  ه ذواا البيمجا  ككامد،  إّن الريب  : أّن قمجل الماوي وجههه االسههههههههههتههدالل منههه

 فيشمل كّل البالب ال اممب.
 :دليل أصحاب القول الثاني

سكككككككك يد اخلدري يف ويته، فمجِجْدت ه ي صككككككككبّ ي، قال: بربت   به أيب  (2)ما رواه أومج السككككككككائب
فجِبْست  أ ْكِتظ م ه  حىت يقضِي صالِته، فسم ت  حتميًكا يف  ماجني يف هحية البيت، فاْلتِكِهتُّ فإذا 
. فبما ا صككمف أشككار إىل وِكْيٍت يف الدَّار ،  تك ِبها، ف،شككار إّ  أن  اْجب ْس، فجبسككت  حيَّةا، فمِج ِكْبت  ألقكْ

:   م. قال: كان فيه فىًت مّرا حديت  هد و  ْمٍس، قال: فشمجرا فقال: أتمى ه ا ال بيِت؟ فقبت 
، فكان ذلك الهىت يسكككت،ذن رسكككمجل هللا  م  رسكككمجل هللا  أب صكككاف الرهار فريج   إىل اخلرِدق 

ََى ه يك  )): إىل أهبه، فاسكككككككت،ذ ه يِكمْجًما، فقال له رسكككككككمجل هللا  ٍَكم؛  هن   أخش ََال ُخْذ ه مْيكم س

                                 
 ( سبق  مجيه قميبا.1)

همج أومج السائب األ صاري، املدين، ممجىل اوه زهمب. يقال: اته  بد هللا وه السائب.  قة. مه الثالثة. ا ظم: تقميب ( 2)
 .643الته يب ص
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  الّمجل سككككككككككككككالحه، مث رج ، فمججد اممأته وني الباوني قائمة، ف،همجى إليها الّممخ . ف،ر(( ةيظن 
لير ِرها وه، وأصكككككككككككاوْته ِنرْيب، فقالْت له: اكه ْف  بيك ر حْمِِك، وابر ل  البيِت حىّت ترظ ِم ما ال ي 

ا وككه، مث أرمج ، فككدرككل فككإذا حبيككٍَّة  ظيمككٍة م ْررمجيككٍة  به الهماش! فكك،ْهمجى إليهككا حلمُّمخ فككا تظمهكك
رمج فمكزه يف الّدار، فاضككككككككرموْت  بيه، فما ي ْدرى أيُّهما كان أسككككككككمع ممجًه: احلّية أم الهىت؟ قال: 

 سَََََْتْغِفُةو  ))ف كمه ذلك له، فقبرا له: ابع  هللا أْن حي ْي ِيه لرا، فقال:  فجئرا إىل رسككككككككككككككمجل هللا 

ٍِِبُكمْ  َصا َشْيًئا  آِينوُه ث ماثنم أيَّامإذ   إنَّ ِباْلَ ِديَنِن ِجنًّا  م)). مث قال: ((ِل ْس مُ و ذ  مِهَي  َرأمْيُتْم ِرْنُهْم  ْد أ

 .(1)أرمجه مسبم (( هْن َبَد  لُكْم َبْعَد َيِلكم  ماْ ُت وه؛  هنَّ ا ُ َو َشْيعماٌن
 ّا  به املديرة يف احلديت، فيشتّا احلكم هبا؛ أل ه  : أّن الريب وجه االستدالل منه

  (2)وقتل احلياا أمما  اماا، فيبقه  به  ممجمه بت  ره األمم. 
هكك ا يككدّل  به أّن نريهككا مه البيمجا  )) به هكك ا فقككال:  -رمحككه هللا–وأجككاب اوه ال ميب 

مثبها؛ أل ه ي ي بّ ْل حبممة املديرة فيكمجن احلكم تصمجًصا هبا، وإمنا  بَّل ح سالم، وذلك  امد يف 
ا ي ضده قمجله: وهن  .(3)((ه  ه  مجامم البيمجانريها...وه ا ونيّ 

 :تعليل أصحاب القول الثالث
اسككككككككتدلمجا أبّن ارتالف األحابيت يمججب االحتمال، فال حيكم حبممة القتل يف نري املديرة 

، وال يقال وتشصككككككككيا احلكم هبا، واجلم  أن حيمل ا ي ان وغريها  به الردب -حمسككككككككها هللا–
 .(4)واالستحباب

ال حككاجككة إليككه، فككالرهي ًثوككتا  به ال ممجم، م  أّن  : أبّن هكك ا اجلم وميكن منههاقشههههههههههتههه
يف الترصككككيا  به املديرة مشككككتمل  به التربيه  به ال بة، وهي ممججمجبب  حديت أيب سكككك يد 

 وغريها مه املدن، فال ارتالف وني احلديثني، وال ت ارض وني الّموايتني. وهللا أ بم.
 :الترجيح

                                 
 . 453 /14(، 5800ا، )( أرمجه مسبم يف احليمجان، حب قتل احلياا ونريه1)

 .109 /3( ا ظم: امل بم 2)

 وما و دها.  237 /4( أحكام القم ن الوه ال ميب 3)

 .469 /3( ا ظم: املقدماا املمهداا 4)
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ول؛ لقمجب بليبهم، م  صككككككككككككماحته يف املربمجب، أظهم األقمجال الثال ة يف  ظمي همج القمجل األ
، -حمسها هللا–وما متّسك وه أصحاب القمجل الثاين، فال حجة فيه  به اخلصمجص وريبة الريبة 

 وإمنا فيه التربيه  به نريها مه املدن.
ما كان مرها يف البيمجا، فما كان  ))يف ويان ه ه املسكككككككككككككك،لة:  -رمحه هللا–قال أومج ال باس 

إّن باملدينن جنًّا  د أسََََ  و ذ  هي  رأيتم        )): قتل حىت ينذن  ال ة أايم، لقمجله حملديرة فال ي

، وهل اتّا ذلك احلكم حملديرة؛ أله ال   بم هل أسككككككككككبم مه ((رنها شَََيئا  آينوه ثالثن أيام
جّه نري أهل املديركة أحدا أم ال؟ ووه قال اوه هف ، أو ال اتّا؟ ويرهه  ه قتكل جركان هي  

؛ ل ممجم هنيكككه  ه قتكككل اجلركككان اليت وهو األوىلحىت ينذن  ال كككة أايم؟ وهمج قمجل مكككالكككك، البالب 
وبَّ  المسكككالة لبركَّمْجِ نْي، وأ ه قد  مه وه  تكمجن يف البيمجا...وألّه قد  بمرا قرً ا أّن رسكككمجل هللا 

هف ، ك، ه  ربقا كثريا مه الركَّمْجِ نْي، حبيت ال حيصككمهم وبدا، وال حيي  هبم  دبا، وال جب مه اوه
 ي تكه له أذنا سكككام ، وك، ّه ي يسكككم  قمجله ت اىل:                    

                     Ó               :وال (29)سككككككككمجرب األحقاف اشية ،
َسأمُلوِن   لزَّ دَ    )): قمجله  ِصيب  أمَتْوِن  َوِنْعَم  ْلِجيُّ ُ ْمذ  م ، فه ه  صكككمجصا (1)((..إنَّ َوْ َد ِجيٍّ َن

ّه نري املديرة ِمْه أسبم، فال يقتل شي  مرها حىت حي ِمَِّج  بيه كما تقّدم، فتههَّْم ه ا  يف أنَّ م ْه ج 
 .(2) ((م  وني أحابيت ه ا الباب املشتبهةال قد، ومتسَّْك وه، فهمج ال ي جي

                                 
أن ي كم قصة اجله  -رمحه هللا–. وكان األوىل لإلمام القمطيب 385 /1( ذكمه اوه هشام يف السريب الربمجية 1)

ل اهلجمب وذلك بليل  به إسالم اجله مه نري أهل املديرة. والقصة  رد المجاربب يف الصحيحني فهي قب
، ومسبم يف الصالب، حب 328 /2(، 773البشاري يف األذان، حب اجلهم وقما ب صالب الهجم، )

رضي هللا –مه حديت اوه  باس  388 /4(، 1005اجلهم حلقما ب يف الصبخ والقما ب  به اجله، )
 جله لبقما ب وإمياهنم ورجمج هم إىل قمجمهم مر ريه. وهللا املمجفق.يف قصة استماع ا - رهما

 .263 /16وما و دها. وا ظم: التمهيد  531 /5( املههم 2)
= 
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 املسألة الثانية: كيفية اإليذان حليات الييوت
صككككككككككغية ا ي ان أْن حيمّ ج  بيها، وذلك أبْن يقمجل هلا مثال: أحمّ ج  بيك حهلل واليمجم اشرم 

قال: قال رسكككككككمجل  ، و مدب ذلك ظاهم ما رواه أومج سككككككك يد اخلدري (1)أال تبدو لرا وال تنذوه
إنَّ لذه  لبيوِت هو ِرَةذ  هي  رأْيُتْم شََََيًئا رنها  َحة ُجو  ه يها ثالثاذ  هْن يَ َب          )):  هللا

 .(2)رواه مسبم ((وإال  اْ ُت وه؛  هنَُّ  كا ٌة
وقد روي يف الصكككككككككيغة حديت ممفمجع  ه  بد الممحه وه أيب ليبه  ه أويه أّن رسكككككككككمجل هللا 

  :ُتْم رنهيَّ شيًئا يف رساِكِنكم  قولو : أنشدُكيَّ  لعهد     إي  رأْي))سئل  ه حّياا  البيمجا فقال

ََ ي ان: أن ال تؤيوناذ  هْن ُهْدَن   ََُُدُكيَّ  لعْهَد  لذي أخذ ه يُكيَّ سَ  لذي أخذ ه يكيَّ نوٌحذ أنشَ

 .(3)أرمجه أومج باوب والمم ي (( اْ ت و يَّ
ال  ممّاا  به يف ا يكككك ان هككككل يكّمر  ال ككككة أايم أو   -رمحهم هللا–وارتبف ال بمككككا  

 قمجلني:
، وروايكككككة  ركككككد  (4): أّن ا يككككك ان يكمجن  ال كككككة أايم وهمج مككككك هكككككب املكككككالكيكككككةالقول األول

 .-رمحهم هللا– (6)، ورّجحه القمطيب(5)احلراوبة

                                 
–. و قبمجه  ه ا مام مالك 358 /1، اجلام  ألحكام القم ن 538 /5، املههم 110 /3( ا ظم: امل بم 1)

 مه رواية اوه حبيب. -رمحه هللا

 .454 /14(، 5801يمجان، حب قتل احلياا ونريها، )( أرمجه مسبم يف احل2)

، والمم ي يف األحكام، حب 260 /5(، 5260( أرمجه أومج باوب يف األبب، حب يف قتل احلياا، )3)
. قال أومج  يسه: ه ا حديت حسه نميب، ال   مفه مه حديت 222 /6(، 1485قتل احلياا، )

: يف إسرابه حممد وه  بد الممحه وه أيب ًثوت البراين إال مه ه ا المججه مه حديت اوه  أيب ليبه. قبت 
ليبه القاضي األ صاري الكمجيف، صدوق سي  احله  جّدا كما أفابه احلاف  اوه حجم يف التقميب 

 .17 /4(، 1508الض يهة )، ووه ض هه األلباين يف 493(، ص 6081)

 .377 /3ل املدارن ، أسه565 /2، الهمجاكه الدواين 467 /9( ا ظم: املرتقه لبباجي 4)

 ما و دها. 71 /2، ن ا  األلباب 530 /3( ا ظم: اشباب الشم ية 5)

. 358 /1. وتب ه  به ارتياره و قبه وارتاره وبهظه تبمي ه يف اجلام  ألحكام القم ن 538 /5( ا ظم: 6)
= 
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ثاني  ، ومككك هكككب (1): أن ا يككك ان يكمجن  ال  ممّاا، وهمج قمجل  ركككد املكككالكيكككةالقول ال
 .-رمحهم هللا– (2)احلراوبة

                                 
 يف املس،لة. -رمحهم هللا–وي أقف  به  اٍّ لبحرهية والشاف ية 

 .418 /2زروق واوه هجي  به المسالة  ( ا ظم: شمح الشيشني1)

 /2، ن ا  األلباب 530 /3، اشباب الشم ية 432 /2، الم اية الصغمى 827 /2( ا ظم: املستمج ب 2)
71. 
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 :األدلة
 :حاب القول األولأدلة أص

إّن باملدينن ِجنًّا  د أس  و ذ  هي   ))قال:  أّن رسككمجل هللا  ما رواه أومج سكك يد اخلدري 

أرمجه  ((رأْيُتْم رنهم شيًئا  آِينوُه ثالثنم أيَّامإذ  هْن بد  لُكْم بعد يلك  اْ ُت وه؛  هنَّ ا  و شيعانٌ  
 .(1)مسبم

 .(2) رهوه ا احلديت  اد قاط ا فال يربغي ال دول 
 :أدلة أصحاب القول الثاني
إنَّ لذه  لبيوِت هو ِرَةذ  هي  ))قال:  أّن رسككككككككككمجل هللا  ما رواه أومج سكككككككككك يد اخلدري 

 .(3)رواه مسبم ((رأْيُتْم شيًئا رنها  َحة ُجو  ه يها ثالثاذ  هْن يَ َب وإال  اْ ُت وه؛  هنَُّ  كا ٌة
 به أّن امل دوب منّ ت، وظاهمه  ال    الًث بليلا  : أّن قمجله وجه االسههههههههههتدالل منه

 .(4)ممّاا
مبا هل ا ا هالونوقش  .(6)، وال دب ذكّ م  به تقديم البيا (5): أبّن المواية األرمى مهسّ 

 :الترجيح
مبا لتبك الّمواية  ال ي يظهم مه القمجلني يف  ظمي وهللا أ بم همج األول؛ ألّن روايتهم مهسكككككككككككّ 

ويرهما أبّن ا ي ان  ال  ممّاا يف  ال ة أايم، وهمج ه ا حسككككككككه،  األرمى، كما أ ّه ميكه اجلم 
 أو حيمل  به أّن امل دوب البيا . 

                                 
 ( سبق قميبا. 1)

 .221 /6( ا ظم:  ارضة األحمجذي 2)

 ( سبق قميبا.3)

 .172 /7( ا ظم: إكمال امل بم 4)

 ( املصدر الساوق.5)

 .538 /5هم ( ا ظم: امله6)
= 



 االختيارات الفقهّية لإلمام أبي العّباس القرطبّي في غير العبادات

 797 

قال مالك: أحّب إ َّ أن يك ْرِ روا  ال ة أايم.  ))يف ه ه املسككككككك،لة:  -رمحه هللا–قال القمطيب 
صم  به إ  اره  ال  : ير ر  ال ة أايم، وإن ظهم يف اليمجم ممارًا، وال يقت(1)وقال  يسه وه بيرار

: وهكك ا تْربيككها  به أّن مه الركّكاس مه يقمجل:  مماا يف يمجٍم واحككٍد حىت يكمجن يف  ال ككة أايم. قك بككْت 
 حة جو  ))، ومه قمجله: (2)(( ْ ُيْؤِيْن  ثالثا   ))إّن ا ذن  ال  ممّاا، وهمج ال ي يههم مه قمجله: 

يه ماب  ال  مماا، ؛ ألّن  الًث لب ككدب املن كّكت، فيظهم أّن امل((ه ي  ثالثا   واألوىل ما صهههههههههههار إل
 اد صكككككككككحيخا مقيّ دا لتبك املْرِبقاا، فال يك ْ ِدل  ره، وميكه أْن  ((ثالثن أيام ))؛ ألّن قمجله مالك

ب البيبكككة  به  كككابب ال مب يف حب  حيمكككل أت يكككت ال كككدب  به إرابب ليكككا  األايم الثال كككة، فغبكككَّ
 .(3)((التاريخ، فإهنا تغبّ ب فيها الت، يت

 
 املطلب العاشر: اللعب ابلشطرنج

؛ ألّن هللا ت اىل هنه  ه القمار، (4)الب ب حلشرم ج إن اقمن وه قمار فهمج حمام حالتهاق
 كما قال  ّز وجّل:                                     

                                           

                                    91ائككدب اشيككة: )سكككككككككككككككمجرب املكك-

92). 
 وإن كان وغري قمار فقد ارتبف أهل ال بم هل همج حمّمم أو مكموه ترزيها أو مباح؟

                                 
همج  يسه وه بيرار أومج حممد القمطيب. ت  مه اوه القاسم، وصحبه و مّجل  بيه، وا صمف إىل األ دلس، وكا ت الهتيا ( 1)

إليه يف قمطبة. وو  قضا  طبيربة لبحكم والشمجرى وقمطبة. وكان يرتج  وبده طبيربة، وهبا تمجيف سرة ا ريت  شمب 
 .279الديباج صومائتني. وقربه هران مشهمجر. ا ظم: 

. والبهظان 455 /14(، 5802( ه ه البهظة  رد ا مام مسبم يف احليمجان، حب قتل احلياا ونريها، )2)
 اشرمان سبقا قميبا.

 .358 /1. وا ظم: اجلام  ألحكام القم ن 538 /5( املههم 3)

 .216 /32، جمممجع الهتاوي 304 /2، ا قراع يف مسائل ا هاع 470 /7( االست كار 4)
= 
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، (2)، واملالكية(1)ف هب  مجاّمهم إىل أّن الب ب حلشرم ج حمّمما مربقا، وهمج م هب احلرهية
 .-رمحهم هللا–(4)، وارتاره القمطيب(3)واحلراوبة

 تاب والسرة والقياس:واحلجة هلم يف ذلك أبلة مه الك
 أمكككا الكتكككاب فقمجلكككه ت كككاىل: :                              

                      ( :91سمجرب املائدب اشية.) 
 .(5)أرمجه البيهقي (( لش ْعَةْنُج َرْيِسة  لعَجم))قال:  بي وه أيب طالب روي  ه  

فقمن امليسككككككككككككككم  ))يف تبيني وجكككه احلجكككة مه اشيكككة:  -رمحكككه هللا–قكككال ال المكككة اوه القيم 
، وأ ه مه  مل الشكككيران، مث أمم حجتراهبا،  حأل صكككاب واألزالم واخلمم، وأررب أّن األرو ة رجسا

ِية  لبتحممي فيها، وهي ما ي مجق   ه  و بَِّق الهالح ح جتراهبا، مث  بَِّه  به وجمجب املهسكككككككككككككككدب املقتضكككككككككككككك 
دّ   ه ذكم هللا و ه الصككالب، وكّل أحٍد ي بم  الشككيران وني أهبها مه ال داوب والبغضككا  ومه الصككَّ
ه أّن ه ه املهاسككككككككككككككد هشككككككككككككككئة مه  هس ال مل ال مه جممَّب  أكل املال حلباطل، فت بيل التحممي أب 

، وإلغا ا لبمجصكككككككف ال ي  بَِّه  مّ ها ألكل املال حلباطل ت بيلا وغري المجصكككككككف امل كمجر يف الراّ  متضكككككككِ
الراُّ  بيه وأْرِشِد إليه، وه ا فاسدا يف المججهني... وإذا أتمَّْبِت أحمجال املغالباا: رأيِتها يف ذلك 

دُّ  ما حيّبه هللا و  رسككككككككمجله، ويمجق  فيما يبغضككككككككه هللا كاخلمم: قبيبها يد مج إىل كثريها، وكثريها يصكككككككك 
، لكا ْت أصككككمجل الشككككمي ة وقمجا دها وما اشككككتمبت  بيه مه  ورسككككمجله، فبمج ي يكه يف حتمميها  اد

                                 
 وما و دها. 7/70، تبيني احلقائق 10/64وما و دها، اهلداية  4/418( ا ظم: االرتيار لت بيل املشتار 1)

 .104 /4، وبغة السالك 467 /3، املقدماا املمهداا 150 /5( ا ظم: املدو ة الكربى 2)

، املسائل 394 /2، الم اية الصغمى 155 /14، املغ  551( ا ظم: كتاب ا رشاب لبشميف اهلامشي ص 3)
 وما و دها. 231املهمة فيما حيتاج إليه ال اقد يف اخلرمجب املدهلمة ص 

فقالمجا وكماهة الب ب حلشرم ج مه نري حتممي  -رمحهم هللا–. ورالف الشاف ية 560 /5( ا ظم: املههم 4)
و دها، وما  191 /21 به الصحيخ  ردهم، وقيل: مباح مه نري كماهة مربقا. ا ظم: احلاوي الكبري 

 . 225 /11، روضة الرالبني 287 /13البيان لب مماين 

. وقال: ه ا ممسل وله 212 /10( السره الكربى يف الشهاباا، حب االرتالف يف الب ب حلشرم ج، 5)
 شمجاهد.

= 
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احل ِكم  واملصاحل و دم الهمق وني املتما بني تمججب ذلك والرهي  ره، فكيف والرصمجص قد بّلت 
 .(1)(( به حتمميه، فقد اتهق  به حتممي ذلك الرّا والقياس

ما السرة، فآًثر الصحاوة وأ
(2): 

ْرِمْ ج فقال:   ه  بي وه أيب طالب  أ ّه مّم  به جمبٍس مه جمالس و  متيم وهم يب بمجن حلشّ 
((         ( 52سمجرب األ بيا  اشية ))) (3)أرمجه البيهقي. 

ْرِمْ ج؟ فقال:  -مارضكككي هللا  ره–و ه اوه  مم  شةٌّ ري  لنَّْةدِ ))أ ه سكككئل  ه الشكككّ  أرمجه  (( َو 
 .(4)البيهقي

 .(5)أرمجه البيهقي ((ال يْ َعُب بالش ْعَةْنج إال خاطٌئ))قال:  و ه أيب ممجسه األش مي 
: أّن الب ب حلشككككرم ج يصككككّد  ه ذكم هللا ت اىل و ه الصككككالب ف،شككككبه الب ب ومن القياس

 .(6)حلرمب
الشكككككرم ج أرمج الرمب ن اه وببا ه، وسكككككاواه يف هلمجه  )): -رمحه هللا–أومج وكم اوه ال ميب قال 

 ه ذكم هللا ت اىل و ه الصكككككككالب وأشكككككككغاله، وقد جمجَِّزه الشكككككككاف ي، وا تهه حال و ضكككككككهم إىل أن 
                                 

. حرتصار. وفيه حبت ممت  أبسبمجب شيق فبيرظم هران. وا ظم حنمجه يف جمممجع 310-308( الهموسية ص 1)
 .216 /32ه الهتاوى لشيش

أ ه ال يصخ حديت ممفمجع يف الشرم ج. يرظم: املقاصد احلسرة ص  -رمحه هللا–( جزم ا مام السشاوي 2)
500. 

. و قل اوه قدامة  ه 212 /10( السره الكربى، الشهاباا، حب االرتالف يف الب ب حلشرم ج، 3)
ا مام اوه تيمية وتبمي ه اوه ا مام أمحد أ ه قال: أصخ ما يف الشرم ج قمجل  بي.. واأل م صححه 

، الهموسية 218 /32وما و دها، جمممجع الهتاوى  155 /14القيم. نري أن األلباين ض هه! ا ظم: املغ  
 .288 /8، إروا  الغبيل 312ص 

. وذكم اوه القيم أن الرهي 81(، ص 102( املمجض  الساوق. كما أرمجه اوه أيب الد يا يف ذم املالهي )4)
صخ  ه اوه  مم واوه  باس وال ي بم هلما تالف مه الصحاوة أْلبتة، ك ا يف الهموسية  ه الشرم ج 

 .313ص 

 ( املمجض   هسه.5)

 .156 /14( املغ  6)
= 
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رم ج يف  يقمجل: همج مردوب إليه، حىت ا  وه يف املدرسة، فإذا أ يا الرالب مه القما ب ل  ِب الشّ 
ملسكككككككجد، وأسكككككككردوا إىل قمجٍم مه الصكككككككحاوة والتاو ني أهنم ل بمجا هبا، وما كان ذلك ق ! وههلل ما ا

. ويقمجلمجن: إهنا تشح  ال هه، وال يان يك ّ هبم، ما تبحَِّم فيها ق  رجلا له ذهها!  ْتها يد تق يٍّ مسَّ
بّ م احلمب، قال يقمجل حملسكككجد األقصكككه يف املراظمب: إهنا ت  (1)ت ت  أح الهضكككل  را  املقدسكككي

: ول تهسككككككككككككككد تدوري احلمب؛ ألن احلمب املقصككككككككككككككمجب مرها املبك وانتياله، ويف (2)له الرمطمجشككككككككككككككي
رم ج تقمجله: شاه إاين! املبك حنّ ه  ه طميقي! فاستضحك احلاضمون!  .(3)((الشّ 

 (4)املطلب احلادي عشر: تقبيل اليد والر  جل والرأس والفم
 ساملسألة األوىل: تقبيل اليد والرأ

مه  باب السككككالم والتحياا املصككككافحة، وقد ورب يف فضككككبها أحابيت كثريب مرها ما روى 
ََا حان إال ُغِفَة   )): قال: قال رسككككككككمجل هللا  الربا  وه  ازب  ََِْ َ ْيِي َيْ َتِقيان  مَيَتص را ِرْي ُرس

 .(5)أرمجه األرو ة إال الرسائي ((ل ا  مْبَل أْن َيْفَتِة ا

                                 
 ((الرهيس))أومج الهضل  را  املقدسي. ذكمه أومج وكم اوه ال ميب يف كتاوه ))ذكمه األسرمجي يف طبقاا الشاف ية، وقال: ( 1)

الشاف ية حملسجد األقصه، فقها و بما، وشيخ الصمجفية طميقة. وكان ممججمجًبا يف حياب الشيخ فقال: كان شيخ  [هك ا]
 .2/413. طبقاا الشاف ية لإلسرمجي (( صم املقدسي

همج ا مام حممد وه المجليد وه حممد وه ربف وه سبيمان وه أيمجب الههمي، أومج وكم الرمطمجشي. ي مف حوه ر ْ ِدقة، ( 2)
طمطمجشة، مث حتمّجل لغريها مه والب األ دلس، وصحب القاضي أح المجليد الباجي وسمق سرة وأر   ش، حأل دلس وببده 

 ره مسائل اخلالف، وكان مييل إليها وتهّقه  بيه وت  مره وأجازه، مث ارحتل إىل املشمق، وحّج، وبرل وغداب، والبصمب، 
مجاين ونريهم مه الشاف ية، وسكه الشام مّدب، وبّرس وتهّقه  رد أيب وكم الشاشي، وأيب امل يد املتمج ، وأيب س يد اجل

هبا. وكان إماما ور ا زاهدا، بيّرا متمجاض ا، متقّشها. امتحه مه قبل ال بيديني، وأرمج مه ا سكردرية، ومر  الراس 
 المجالديه مه األر   ره. مه لليهه: ت بيقه يف مسائل اخلالف، ويف أصمجل الهقه، وكتاوه يف البدع واحملدًثا، ويف ومّ 

ونريها. تمجيف ح سكردرية يف شهم ش بان سرة  شميه ومخسائة. وقيل: يف هابى األوىل. ا ظم: سري أ الم الربال  
 .371، الديباج ص19/490

 .1140 /3( القبس 3)

 .-رمحهم هللا–( قّسمت  مسائل املربب حسب االرتالف يف املس،لة وني ال بما  4)

، والمم ي يف االستئ ان، حب 244 /5(، 5212ب، حب يف املصافحة، )( أرمجه أومج باوب يف األب5)
= 
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 ْد أْ َبَل أ ُل  لَيَ ِيذ    )): : ملا جا  أهل اليمه قال الريب قال و ه أ س وه مالك 

 .(1)فهم أّول مه جا  حملصافحة. أرمجه البشاري يف األبب املهمب ((وُ ْم أَرقُّ   وًبا ِرْنُكْم
وأما تقبيل اليد والمأس: فإما أن يكمجن لبشكككككككككشا ملرزلته يف الديه، ومقامه يف الصكككككككككالح، 

لتككه  رككد أهككل الككد يككا. فككإن كككان الثككاين: كككاجلبككاومب مه املبمجن الظبمككة، وإمككا أن يكمجن لغرككاه ومرز 
  .(2)يف حتممي ذلك -رمحهم هللا–واألنريا  املتغرمسني، فال رالف وني الهقها  

وأما تقبيل يد الّمجل ال اي ل بمه، أو املبك ال ابل ل دله، أو املت ّبد الصككككككككككاحل لزهده، فقد 
 ارتبهمجا يف ذلك  به قمجلني:

، (4)، واملكككالكيكككة(3): يكمه تقبيكككل اليكككد والمأس مربقكككا، وهمج مككك هكككب احلرهيكككةل األولالقو
 .-رمحهم هللا– (5)وارتاره القمطيب

                                 
(، 3703، واوه ماجة يف األبب، حب يف املصافحة، )139 /10(، 2727ما جا  يف املصافحة، )

. قال أومج  يسه: ه ا حديت حسه نميب مه حديت أيب إسحاق  ه الربا . وقال الشيخ 204 /4
ه وشاهده صحيخ أو  به األقّل حسه كما قال المم ي. السبسبة األلباين فيه: احلديت مبجممجع طمق

 .59-56 /2(، 525الصحيحة )

، وأرمجه أومج باوب يف سرره، يف األبب، حب يف املصافحة، 348(، ص 967( حب املصافحة، )1)
. وصححه الرمجوي واوه حجم واأللباين وقال يف ت بيقه  به األبب املهمب: صحيخ، 244 /5(، 5213)

. ا ظم: رايض الصاحلني ص  ليس ، فتخ 254يف شي  مه الكتب الستة. ك ا يف الت بيق وهمج سهمجا
 .61 /2(، 527، السبسبة الصحيحة )66 /11الباري 

، 527 /2، الهمجاكه الدواين 46 /9، شمح اوه ورال  به البشاري 396 /5( ا ظم: احملي  الربهاين 2)
 . 333 /1، ن ا  األلباب 477 /4افممجع 

. ورالف 5/369، الهتاوى اهلردية 4/298، ودائ  الصرائ  4/409ا ظم: االرتيار لت بيل املشتار  (3)
 أومج يمجسف يف املس،لة فقال حجلمجاز وتب ه كثري مه احلرهية. كما يف املصابر الساوقة.

ية . وهران روا2/394، شمح زروق  به المسالة 3/441، املقدماا املمهداا 3/1701( ا ظم: امل مج ة 4)
 .224أرمى  ه ا مام مالك إبححة التقبيل ذكمها ا مام اوه أيب زيد يف كتاب اجلام  ص 

 .110 /6( ا ظم: املههم 5)
= 
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ل ال ككاي ل بمككه، واملبككك ال ككابل ل ككدلككه، وهمج القول الثاني  : يبككاح تقبيككل يككد ورأس المَّجكك 
 .-رمحهم هللا–(2)، واحلراوبة(1)م هب الشاف ية

 :األدلة
 :األول أدلة أصحاب القول

قال: قال رجلا: اي رسككككمجل هللا! الّمجل مّرا يبقه أراه أو  ما رواه أ س وه مالك  -1
، قال: أفي،ر  ((لما ))، قال: أفِكيِكْبِتز م ه  ويك ِقبّ ب ه ؟ قال: ((ال))صككككككككككككككديقه أيِكْرِح  له؟ قال: 

 .(3)أرمجه المم ي واوه ماجة ((َنَعْم))ويده في صافحه؟ قال: 
هنه  ه االحنرا  وااللتزام والتقبيل، فدّل  به كماهة  أّن الريب : وجه االسههههههههههتدالل منه

ل فكان  به  ممجمه يف كّل الراس.  تقبيل اليد  رد التقا  الراس، وي يهصّ 
، فكان (4): أّن تقبيل اليد مه التكرّب والتجرّب ال ي تسككككككككككككككت مبه األ اجمامل قمجلمن  -2

 مكموها؛ ألّن ما ما ينّبي إىل املكموه مكموه.
  :ة أصحاب القول الثانيأدل

                                 
 .476 /4( ا ظم: افممجع 1)

 .332 /1، ن ا  األلباب 429 /2، الم اية الصغمى 825 /2( ا ظم: املستمج ب 2)

، واوه ماجة يف 139 /10(، 2728صافحة، )( أرمجه المم ي يف االستئ ان، حب ما جا  يف امل3)
. قال المم ي: ه ا حديت حسه. وت قَّبه ال المة 204 /4(، 3702األبب، حب املصافحة، )

املباركهمجري أبن يف إسرابه حرظبة وه  بيد هللا و قل  ه األئمة تض يهه، وهمج وجيه إذ قال فيه احلاف  
، حتهة 184(، ص 1583ظم: تقميب الته يب )اوه حجم: )ض يف(، نري أّن األلباين حّسره. ا 

 .90 /3(، 2728وما و دها، صحيخ المم ي ) 513 /7األحمجذي 

 .1702 /3( ا ظم: امل مج ة 4)
= 
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لم َّا  مِدْرَنا  ْلَ ِديَننم  مَجَعْ َنا        وكان يف وفد  بد القيس قال:  (1)ال بدي الزارعما رواه  -1

ٍِِ َنا  مُنقمب ُل َيَد  لنَِّب   وِرْج مُ   .(2). أرمجه أومج باوبَنَتَباَدُر ِرْي َرَو 
ور ْجِبه، فهمج  اد يف  لريب قبَّبمجا يد ا : أّن هنال  الصكككككككككككككحاوة وجه االسههههههههههتدالل منه

 ا ححة.
ال -2 قال: قال يهمجبيد لصككككككاحبه: اذهْب ورا إىل ه ا   (3)ما رواه صككككككهمجان وه  سككككككّ

الريب. فقال صكككاحبه: ال تقل  يب؛ إ ّه لمج ت  ك كان له أرو ة أ نٍي، ف،تيا رسكككمجل هللا 
 :ََْيًئ))، فسككككككككككك،اله  ه تسككككككككككك   ايا وّيراا، فقال هلم ََِْةكو  باهلل شَ اذ ولما لما ُتشَ

ٍَةََّم  هلل إلَّا باْلَحق ذ ولما َتْ شََََُو         َتسََََِْةُ و ذ ولما َتْزُنو ذ ولما َتْقُت و   لنَّْفَس  لَِّت  

ْقِذُ و              لما َت َباذ َو َتْأُكُ و   لة  عانإ ِلَيْقُت مُ ذ ولما َتسَََََْحُةو ذ ولما  ِبَبةيء  إىل يي سََََ 

ََََنًنذ َولما ُتَولُّو   ْلِفَة َر َيْوَم  ًَََّن  ْلُيُهوَد أْن ال َتْعَتدو  يف ُرْحص ٍِْفذ وَه مْيُكْم خاص  لزَّ

د. قال: (( لسَََّْبِت هد أ َِّك ِ يب    ا َيْ َنُعُكْم أْن ))، قال: فِكِقّببمجا يِده  ورْجِبه ، فقاال:  شكككككككْ

                                 
همج الزارع وه  امم، ويقال: اوه  ممو ال بدي، أومج المجازع، مه  بد القيس،  دابه يف أ ماب البصمب. ا ظم: أسد الغاوة ( 1)

 .2/451، ا صاوة 2/93

(2) ( ، . وقال احلاف  اوه حجم يف فتخ 248 /5(، 5225أرمجه أومج باوب يف األبب، حب يف قببة المّ ْجل 
. وذكم األلباين أ ه حسه ودون ذكم المّ جل. ك ا يف صحيخ أيب باوب ((سرده قمجي)): 69 /11الباري 

إسرابه ض يف )). ورالههما الشيخ ش يب األرهبوط يف ت بيقه  به اشباب الشم ية فقال: 282 /3
جلهالة أم أحن، لكه صّخ احلديت مه حديت اوه  باس  رد مسبم، ومه حديت أيب س يد اخلدري 

(، 8700. قبت: أّم أحن ورت المجازع وه الزارع مقبمجلة كما قال احلاف  اوه حجم يف التقميب )(( رده
ديت اوه  باس . فإن وجد هلا متاو  وإال فاحلديت ض يف. وما ذكمه الشيخ ش يب مه ح755ص 

 /1(، 116وشمائ  الديه...) فهمج  رد مسبم يف ا ميان، حب األمم ح ميان حهلل ت اىل ورسمجله 
. وليس يف شي  مرهما قضية 140 /1(، 118. وحديت أيب س يد اخلدري يف املمجض  الساوق، )136

 التقبيل. فال يهمح هبما!

ا ريت  امم وه  مج بان وه مماب. سكه الكمجفة. نزا م  رسمجل هللا همج صهمجان وه  سال املمابي، مه و  زاهم وه  ( 3)
 .3/353، ا صاوة 2/409 شمب نزوب. ا ظم: أسد الغاوة 

= 
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د، وإّه خناف إنْ ((َتتَِّبُعون ؟  تِب ْ ران ، قالمجا: إّن باوب ب ا روَّه  أْن ال يزال يف ذرّ يَّت ه  ِ يب 
 .(1)أْن تِكْقتك ِبرا اليهمجب. أرمجه األرو ة إال أح باوب

ك به وي يركمه، فكان بليال  به  وأذن وه  : أّن اليهمجب قبَّبمجا يد الريب وجه التمسههههههههه 
 اجلمجاز.

راصة، وال اشه  بيه ما ذ ك ِم مه رمجف الكرب وال جب،  : أّن ه ا يف الريب ونوقش
 .(2)ملسبمني وهمج جائز، وإمنا املر  فيما وني املسبمنيمثّ إ ّه يف تقبيل نري ا
ة يف ذلككك؛ ألّن الريب  )): -رمحككه هللا–قككال القمطيب  قككد  ّزهككه هللا  ه الكرب،  وال حجككّ

ْدِقه،  وأ م ِه ذلك  بيه، وليس ك لك نري ه ، وألّن ذلك أظهم مه اليهمجب ت ظيمه، وا تقابهم صككككككككككككك 
ِ لبحا ضكككككككميه إبذالهلم أ هسكككككككهم له ما  ردهم مه م مفتهم وصكككككككدقه، وأّن ف،قمَّهم  به ذلك ليِكتِكبِكنيَّ

جمجاز تقبيل يده ورجبه لكا مجا أوَِّل سككككاوٍق  كهِمه ْم و لك  رابا وِجْحدا، ولمج فه ِمت  الصككككحاوة 
امت ه ، ويدل كمجن  إىل ذلك، فيه بمجن ذلك وه بائما، ويف كلّ  وقٍت، كما كا مجا يِكتِكبِكمَّكمجن و ب زاق ه  وخن 

مجِهه ْم، ويِكِترِيكَّب مجن و ِ ِمقه، ويِكْقِتت بمجن  به ِوضككككككككككككككمجئ ه ، وي يك ْمِو قّ   ْه واحٍد مرهم ورميٍق و لك وج
 .(3)((صحيٍخ أ َّه قِكبَّل له يًدا وال رْجاًل، فِصخَّ ما قك ْبراه، وحهلل التمجفيق

                                 
، والرسائي يف احملاروة، 141 /10(، 2733( أرمجه المم ي يف االستئ ان، حب يف قببة اليد والّمجل، )1)

ألبب، حب المجل يقبّ ل يد المجل، ، واوه ماجة تتصمًا يف ا127 /7(، 4089حب السحم، )
. قال المم ي: ه ا حديت حسه صحيخ. وصححه الرمجوي يف رايض الصاحلني، 205 /4(، 3705)

. واحلديت يف إسرابه  بد هللا وه 254يف كتاب السالم، حب استحباب املصافحة  رد البقا ... ص 
ضّ هه اال يمجيب وض هه األلباين سبمة قال  ره احلاف  اوه حجم: )صدوق تغري حهظه(، ومه أجبه 

، 301(، ص 3772-744، ض يف اوه ماجة )306(، ص 3364أيضا. ا ظم: تقميب الته يب )
 .39 /32ذرريب ال قق 

. وأطال يف حتميم املس،لة ورالصته املر  وني املسبمني، وجتمجيزه يف الريب 86 /17( ا ظم: البيان والتحصيل 2)
  .راصة بون نريه 

 .110 /6( املههم 3)
= 
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. أرمجه أومج باوب واوه  مبَّْ نا يَد  لنيب قال:  -رضكككي هللا  رهما–  ممو ه اوه  -3
 .(1)جةما

، فكان حّجة ليد الريب  : أّن ه ا  اد يف تقبيل الصككككككككككحاوة وجه االسههههههههتدالل منه
  به جمجاز تقبيل اليد.

وجياب  ره:  أبن اي ليت احلديت صككككّخ فصككككّخ االسككككتدالل، وأما م  ضكككك هه، فقد سككككق     
 االستدالل وه. وهللا أ بم.

 :الترجيح
رأيرا أّن أصحاب القمجل األول  مدهتم حديت  إذا  ظمه يف ه ه املس،لة إىل أبلة الهميقنْي  

الّرهي  ه االلتزام والتقبيككل، وهمج حككديككت صككككككككككككككحيخ ًثوككت، وي أقف  به جمجاب  رككه مه قبككل 
افيزيه، وأما أحابيت أصككككككككككككككحاب القمجل الثاين فإهنا ي  ل  مه ط ٍه يف صككككككككككككككّحتها، ووهه يف 

ال صككككككمجر ا سككككككالمية ينيّ د ه ا القمجل  أسككككككا يدها، نري أّن ال مل املسككككككتمّم يف األزمرة املت اقبة مه
 ويسا ده، إذ لقائل أن يقمجل: كيف اهه الرهي يف مثل ه ا  ه ال امة؟ 

وم  ذلككك فككإّن األوىل اجترككاب تقبيككل اليككد ملكككان احلككديككت الثككاوككت الكك ي بّل  به املر ، 
مي واملر ، وأقّل أحمجاله الكماهة كما قال أصككككحاب القمجل األول، نري أ ّه ال يصككككل إىل برجة التحم 

تمجفيًقا وني األبلة، أو حيمل الرهي  به مه ريف مره قصكككككككككككككككد الت ا  وه  به الراس، وا ححة 
  به نريه، وال بم  رد هللا ت اىل.

إذا كا ت  به  -القببة–قال األهبمي: إمنا كمهها )) : -رمحه هللا–قال ا مام اوه ورال 
قّبل يد إ سككككككككككككان لديره أو ل بمه أو لشككككككككككككمفه فإّن وجه التكرّب والت ظيم مله ف ل ذلك وه، وأما إذا 

                                 
، واوه ماجة يف األبب، حب 247 /5(، 5223( أرمجه أومج باوب يف األبب، حب يف قببة اليد، )1)

. واحلديت له قصة رواها المم ي يف اجلهاب، حب ما جا  204 /4(، 3704المجل يقّبل يد الّمجل، )
 بد الممحه وه أيب . كّبهم مه طميق يزيد وه أيب زايب  ه 155 /7(، 1716يف الهمار مه الّزحف، )

: يزيد وه أيب زايب اهلامشي 601( ص 7717ليبه وه. ويزيد وه أيب زايب قال  ره احلاف  يف التقميب )
، كرب فتغرّي وصار يتبّقه وكان شي يا. ول ا قال المم ي: ه ا حديت حسه ال ضعيفممجالهم، الكمجيف 

 .27 /5جل يزيد ه ا يف إروا  الغبيل   مفه إال مه حديت يزيد وه أيب زايب. وضّ هه األلباين مه أ
= 
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. وتقبيل يد الريب  تقمُّبا إىل هللا، وما كان مه ذلك ت ظيًما لد يا أو لسككككككككككبراٍن أو  ذلك جائزا
 .(1)((شبه ذلك مه وجمجه التكربُّ فال جيمجز وهمج مكموه

ره ممرمجع مره، وأ  ِكبّ ه  به أمٍم وهمج: أّن قصككد ا  سككان ف ل الغري لتقبيل يده أو أي  ضككمٍج م
 إذ همج يرب   ه قصد الت ا  واالستكبار، وحّب األ مب واالستئثار.

...وأما اوتدا  ا  سكككككككككككككككان مبّد يده لبراس ليقبّ بمجها  )): -رمحه هللا–قال ا مام اوه تيمية 
كائًرا مه كان، خبالف إذا كان املقبّ ل همج املبتد    فهذا ينهى عنه بال نزاعوقصكككككككككككككككده ل لك: 

 فْبي ْحهْ  ه ا لرهاسته. .(2)((ل لك
 املسألة الثانية: تقبيل الر  ْجل  

، (4)، واملالكية(3)ذهب ههمجر أهل ال بم إىل أّ ه يكمه تقبيل المّ ْجل، وهمج م هب احلرهية
 .-رمحهم هللا–(6)، وارتيار القمطيب(5)وهمج ظاهم قمجل احلراوبة

 وكان مه األبلة  به ذلك: 
ل رجلا: اي رسكككككككككككككمجل هللا! المجل مّرا يبقه أراه أو قال: قا ما رواه أ س وه مالك   -1

، قال: أفي،ر  ويده ((ال))، قال: أفِكيِكْبِتز م ه  ويك ِقبّ ب ه ؟ قال: ((ال))صككككككككككككككديقه أيِكْرِح  له؟ قال: 
 .(7)أرمجه المم ي واوه ماجة ((َنَعْم))في صافحه؟ قال: 

                                 
 .46 /9( شمح اوه ورال  به صحيخ البشاري 1)

 .378 /2(  قبه  ره تبيم ه اوه مهبخ يف اشباب الشم ية 2)

 .55 /7، تبيني احلقائق 298 /4، ودائ  الصرائ  409 /4( ا ظم: االرتيار لت بيل املشتار 3)

همج مههمجم مه هنيهم و  .2/528، الهمجاكه الدواين 393 /2 ( ا ظم: شمح اوه هجي وزروق  به المسالة4)
 . 6/110يف املههم  -رمحه هللا–لقمطيب  ه تقبيل اليد فالمجل مه حب أوىل كما صمّح و لك ا

( وذلك أهنم  ّصمجا  به جمجاز تقبيل اليد والمأس وي ي كموا المّ ْجل، ول ذكم اوه مهبخ أن الشاف ية جمجزوا 5)
، اشباب الشم ية 825 /2ههم مره أن احلراوبة ال جييزون، وهللا أ بم. ا ظم: املستمج ب تقبيل المّ ْجل، في

 . 332 /1، ن ا  األلباب 378 /2

يف املس،لة، نري ما سبق مه كالم  -رمحهم هللا–.  وي أقف  به  ّا لبشاف ية 110 /6( ا ظم: املههم 6)
 هللا أ بم. أهنم جمّجزوا تقبيل المّ ْجل. و -رمحه هللا–اوه مهبخ 

 ( سبق  مجيه يف املس،لة األوىل. 7)
= 
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 الحنرا  لبمقبَّل، وقد هنيرا  ره.وجه التمّسك وه: أّن تقبيل المّ ْجل ال ميكه نالبًا إال م  ا
امل قمجل: أّن يف ذلك مه مسكككككككككككككبّ باا التجرّب والتكرّب وإذالل املقبّ ل ما ليس يف اليد، من  -2

 .(1)فكان مكموها
 املسألة الثالثة: تقبيل الفم

تقبيل الهم إن كان  به وجه الشككككهقة والممحة كالمجالد لمجلده فال يبرغي أن اتبف فيه، فهمج سككككرة 
 وتمكها جها  ورصبة مهجمجرب، ويدّل  به ذلك:م، مجرب، 
، فقالمجا: قالْت: ِقد ِم هسا مه األ ماب   به رسمجل هللا  -رضي هللا  رها– ه  ائشة  -1

ْبيا ِك ْم؟ فقالمجا:   ْم، فقالمجا: وهللا! ما  ك ِقبّ ل ، فقال رسككككمجل هللا  َوأْرِ ُك إْن  )): أتك ِقبّ بمجن صكككك 

 .(2)أرمجه مسبم(( ٍَْ نمكاَن  هلل َنَزَع ِرْنُكُم  لةَّ
يك ِقبّ ل  احلسككككككككه، فقال: إّن    أوصككككككككم الرَّيبَّ  (3)أّن األقمع وه حاوس  ه أيب هميمب  -2

ٍَُم)):  شمًب مه المجلد ما قِكبكَّْبت  واحًدا مرهم! فقال رسمجل هللا  ٍَُم لما ُيْة  ((إنَّ  َرْي لما َيْة
 .(4)رواه مسبم

، ًدا كاِن أْرِحِم حل يال م ْه رسكككككككمجل هللا قال: ما رأْيت  أحِ   ه أ س وه مالك  -3
ً ا له يف ِ مجا  املديرة، فكان يِكْررِب ق  وحِنْه  مِ ه، فيدر ل   تِكْمضككككككك  قال: كان إوماهيم م سكككككككْ

                                 
 .110 /6( ا ظم: املههم 1)

 .15/75(، 5981الصبيان وال يال وتمجاض ه وفضل ذلك، ) ( أرمجه مسبم يف الهضائل، حب رمحته 2)

ته فتخ وشهد م همج األقمع وه حاوس وه  قال وه حممد وه سهيان التميمي، افاش ي الدرامي. وفد  به الريب ( 3)
مكة وحرِكْيرا، والرائف، وهمج مه املنلّهة قبمجهبم، وقد حسه إسالمه. كان حبيما حكيما. است مبه  بد هللا وه  امم 
 به جيش سرّيه إىل رماسان، ف،صيب حجلمجزجان همج واجليش، وذلك يف زمه  ثمان. وقيل: قتل يف الريممجن يف  شمب 

 .1/252ا صاوة  ،1/134مه وريه. ا ظم: هت يب األتا  والبغاا 

 .76 /15(، 5982( املمجض  الساوق، )4)
= 
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دَِّره ، وككككان ظ ئكْم ه   ه  لِيككك  ِت وإ كككَّ ا (1)البِكيكككْ ركككً ه ، مّث يِكْمج   . أرمجكككه (2)قِكيكْ ْ،رككك   ه  فِكيك ِقبّ بككك  ، فيكككِ
 .(3)مسبم

ويف هكك ه األحككابيككت مككا يككدّل  به جمجاز تقبيككل  )): -رمحككه هللا–مج ال بككاس القمطيب قككال أو
الصكككغري  به جهة الّممحة والشكككهقة، وكماهة االمتراع مه ذلك  به جهة األ هة، وه ه القببة هي 

 .(4)(( به الهم
. وهمج واضككككككككككخا؛ فإّن (5)وأّما الكبار فيكمه تقبيبه  به الهم، وي أقف  به رالف يف ذلك

تقبيككل  به الهم ليس مه حب االحمام، وككل ال يكككاب يمججككد ذلككك إال مه جهككة الشككككككككككككككهقككة أو ال
 .(6)الشهمجب

يكمه ذلككك يف الكبككار؛ إْذ ي يكه ذلككك  ))يف القببككة  به الهم:  -رمحككه هللا–قككال القمطيب 
 .(7)((م موفًا يف الّصدر األول، وال يدّل  به شهقة

                                 
 .579الظئم: املمض ة نري ولدها. ا ظم: الرهاية يف نميب احلديت واأل م مابب: )ظ،ر( ص ( 1)

القني: األمة. زاب القمطيب: القني: احلّداب، القني: ال بد، القني: األمة، القيرة: األمة مغرّ ية كا ت أو نري ( 2)
 .111 /6، املههم 783: الرهاية يف نميب احلديت مابب: )قني( ص مغرية. ا ظم

 .75 /15(، 5980( املمجض   هسه، )3)

 .110 /6( املههم 4)

. وي أقف  به 338 /1، ن ا  األلباب 89 /17، البيان والتحصيل 369 /5( ا ظم: الهتاوى اهلردية 5)
ة القببة وتمجّس  فيها نري أين ي أجد  رده يف ذلك، فقد ذكم الرمجوي مس،ل -رمحهم هللا– اٍّ لبشاف ية 

مس،لة الهم. إال أ ه ذكم استحباب م ا قة وتقبيل وجه القابم مه سهم وحنمجه، وأما امل ا قة وتقبيل وجه 
 .477 /4نري القابم مه سهم وحنمجه نري الرهل فمكموهان. ا ظم: افممجع 

 .382 /2( ا ظم: اشباب الشم ية 6)

 .110 /6( املههم 7)
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 التقبيل إىل ستة أقسام: -رمحهم هللا–: قّسم  بما  احلرهية فائدة
قببة الممحة كقببة المجالد ولده، وقببة التحية كقببة املنمرني و ضككككككككهم لب ض، وقببة الشككككككككهقة 
كقببة المجلد لمجالديه، وقببة املمجّبب كقببة المجل أراه  به اجلبهة، وقببة الشككككككككككككككهمجب كقببة الّمجل 

 .(1)اممأته أو أمته، وقببة الداي ة وهي قببة احلجم األسمجب
وكان اال تها  مه براسككككة ه ه املسككككائل ليبة الثالًث  مه يمجم اال رني احلابي وال شككككميه مه 
شكككهم صكككهم، مه ال ام الثامه وال شكككميه و د األرو مائة واأللف مه اهلجمب املباركة  به صكككاحبها 

 أفضل الصالب وأزكه التسبيم.
 السداب.وذلك أبرض املديرة الربمجية الشميهة. وهللا ت اىل و  التمجفيق و 

                                 
 .369 /5، الهتاوى اهلردية 56 /7( تبيني احلقائق 1)
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 :اخلامتة
ب، وامل بمجمككاا املهيككدب، م  ا مككام أيب ال بككاس غزيم و ككد هكك ه اجلمجلككة الرمجيبككة، وني الهمجائككد ال

 ، هران  تائج أخلِّ صها فيما يبي:-رمحه هللا–القمطيب 
مه كبار ال بما ، ومه وجها  الهقها ، فهمج  -رمحه هللا–ا مام أومج ال باس القمطيب  -1

 بب ها ة مه األمة. م دوبا يف األئمة، وشها
يف أصككككككمجل الديه  به مرهج األشكككككك مية يف اجلمبة،  -رمحه هللا–كان ا مام القمطيب  -2

وإن كككان لككه تككالهككاا هلكك ه ال قيككدب، وم  هكك ا فكك،ركك ه هلكك ه ال قيككدب ي يكْه  ه 
ٍب، ول ا ظهمْا له تالهاا يف مسكككككككائل مهماا  رد أولئك املتكّبمني، كما  ت صكككككككّ

م هب  -رمحه هللا–به املكّبف، فقد فّرد ا مام القمطيب يف مسكككككككككككك،لة أّول واجب  
املتكّبمني، وونّي أّن ذلك تالفا ملا  بيه سككككككككككككبف األمة، وليس مب ممجٍل  رد هاهري 

 األمة، فيبزم مره حمظمجران، الر ه يف السبف، وتكهري اخلبف.

ك يف مالكّي امل هب، ويمجافقهم يف األصمجل، وك ل -رمحه هللا–كان ا مام القمطيب  -3
ب املقيككت،  أنبككب الهموع، م  أ ككه  ّزهككه هللا ت ككاىل  ه التقبيككد األ مه، والت صككككككككككككككككّ
فكا ت له ممجاقف واضككككحةا م  أقمجال لبمالكية، فسككككّب   بيها  قده، جبزالة أسككككبمجوه، 

إىل قمّجب الدليل،  وتالهته هلم يف ذلك راج ةوقمجب  ارضككككككككككككته، وسككككككككككككربها وهقشككككككككككككها، 
 طيبة، وميزب  زيزب، فا  صاف  زيز.وخباصة إذا صّخ احلديت، وه ه صهة 

ا يف ارتيككاراتككه الهقهيككة، فهمج   -رمحككه هللا–ا مككام أومج ال بككاس القمطيب  -4 كككان واضككككككككككككككحككً
يصكككككمّح حلمجيخ كثريًا، وإذا ارتار فال يكمجن ارتياره جمّمًبا  ه االسكككككتدالل لبمشتار 

ورصب   رده، م  املراقشة لبقمجل املشالف نالًبا، وه ا  به مرهج  بما  األصمجل،
 الرمق اجلدلية، ومراهج االستدالل.

مه كتب تربيق القمجا د  -رمحه هللا–ميكه ا تبار كتاب املههم أليب ال باس القمطيب  -5
األصككككككككككككمجلية  به املسككككككككككككائل الهم ية، و ميج الهموع  به األصككككككككككككمجل، فقد ا تىن هب ا 

، كما أّن اجلا ب ا ترا  فائقا، وه ه فائدب  بم أصككمجل الهقه، والغاية املقصككمجبب مرها
الكتاب يف  هس المجقت ي ّد مه أهّم الكتب املصكككككّرهة يف األحابيت املشككككككبة، اليت 

 ويرها، وه  ويرها. -رمحه هللا–تت ارض ظمجاهمها، فقد وّفق ا مام أومج ال باس 
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ممه حيب الشككككككككككككككك وذ، ول كان يمى  -رمحه هللا–ي يكه ا مام أومج ال باس القمطيب  -6
ليال  به طمحه، وحسككككتقما  الباحت يف نري ال باباا، شكككك وذ القمجل سككككبًبا لمّبه، وب

فكككإ كككه ي ي ثم  به تكككالهكككاا لبقمطيب لقمجل اجلمكككاهري مه أهكككل ال بم إال يف سككككككككككككككب  
مسككككككككائل، رالف فيهما ههمجر أهل ال بم م  تالهة امل هب املالكي أيضككككككككا. وليس 

يف ه ه  م ىن أ ه رالف اجلمهمجر وامل هب  رد املالكية أ ه ا همب وقمجٍلٍر، ول همج
املسككككككككككككائل ممجافقا لقمجل إمام م ترب، ك،ْن يكمجن قمجال لبمالكية، أو وجًها أو رواية  رد 

 الشاف ية أواحلراوبة، أو حنمج ذلك. 

مالكي امل هب، فبيس مبسككككككككككككككتغمب أْن يكمجن  -رمحه هللا-إذا كان ا مام القمطيب  -7
) به الضكاو  ممجافًقا هلم يف أكثم املسكائل، وإن اقتضكه ذلك تالهته لقمجل اجلمهمجر 

ال ي وض ه الباحت يف مرهج المسالة(، وقد وبغت املسائل اليت رالف فيها ههمجر 
 أروً ا و شميه مس،لة. –حسب استقما  الباحت يف نري ال باباا  -أهل ال بم 

كان متحّمرًا يف تمجيحاته، مسككتقاّل يف   -رمحه هللا–كما سككبق نري ممّب: فإّن القمطيب  -8
تِكنْي ارتياراته، ول لك فإن  املسائل اليت رالف فيها القمطيب امل هب  رد املالكية   ركْ

 و شميه مس،لة.

 وقد  ن أوان المجقمجف  به تبك املسائل يف جداول:
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 جدول ابملسائل الض خالف فيها اجلمهور واملذهب عند املالكية:
 رأي الباحث  الصفحة عناوين املسائل م
 نري ممجافق 173 هم وب ضههحكم القم ة وني الزوجاا  رد إرابب الس 1
 نري ممجافق 305 مثه الكبب 2
 ممجافق 441 الشه ة يف املرتقل وغري  مجٍض )ارتيارا( 3
 نري ممجافق 483 القضا  حلشاهد واليمني يف جماح ال مد 4
 ممجافق 571 املسافة اليت يغّمب إليها الزاين البكم 5
 ممجافق 645 مه حنل و ض ولده بون و ضٍ  6
 ممجافق 696 اتب و د الكتاوةوي  املك 7

 
 :جدول ابملسائل الض خالف  فيها مجهور العلماء

 رأي الباحث  الصفحة عناوين املسائل م
 نري ممجافق 111 ا شهاب  به الركاح 1
 نري ممجافق 114 حكم أ كحة الكهار 2
 نري ممجافق 125 مقدار الصداق 3
 ممجافق 137 اشماط املركخ لرهسه حبا  4
 ممجافق 176 ملمأب زوجهاردمة ا 5
 نري ممجافق 310 وي  ما  الهحل 6
 نري ممجافق 326 وي  المومجي ممه يشمي مره جرسه وبي   رم 7
 نري ممجافق 333 وي  احليمجان ححليمجان 8
 ممجافق 369 البدل  ه البنب ال يت نّي متمًا )يف املصماب( 9

 نري ممجافق 381 صمجرب ال مية املمّرا فيها 10
 نري ممجافق 401 رأس املال  ه جمبس ال قد )يف السبم( أترري 11
 ممجافق 412 إجبار الماهه  به بف  المهه ليحمجزه املمهته 12
 نري ممجافق 467 اشماط حبمجل الديه احملال وه يف احلمجالة 13
 ممجافق 556 التدمية لمج ا  14
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 ممجافق 583 ظهمجر احلمل يقام وه احلّد  به املمأب 15
 ممجافق 598 حّد احملارب 16
 نري ممجافق 616 إقامة احلّد  به املميض 17
 ممجافق 627 الت زيم إىل ا مام 18
 ممجافق 654 هبة افهمجل  19
 نري ممجافق 670 هل ال ممى متبيك ملراف  المقبة أو ل يرها؟ 20
 نري ممجافق 700 ت جيز املكاتب  هسه وإورال ال قد 21
 ممجافق 709 حكم مال ال بد إذا أ تق 22
 ممجافق 767 حكم جّم الثمجب 23
 ممجافق 814 الصمجر املمقمجمة 24

 جدول ابملسائل الض خالف فيها املذهب عند املالكية:
 رأي الباحث  الصفحة عناوين املسائل م
 ممجافق 223 المجمجع إىل قمجل القافة  رد الترازع يف المجلد 1
 نري ممجافق 229 ال دب امل ترب يف القافة 2
 ممجافق 287 يتةوي  جبمجب امل 3
 ممجافق 290 اال تهاع وشحمجم امليتة والزيت املترّجس 4
 ممجافق 329 الرّب والش ري صرف واحد أو صرهان؟ 5
 ممجافق 341 وي  الر ام ونريه قبل قبضه 6
 نري ممجافق 355 االحتكار احملّمم 7
 ممجافق 367 احلببة الثالثة ال ت ّد رًضا حملصمّاب 8
 ممجافق 379 ّو صالحها ملشمي األصلوي  الثمار قبل ود 9

 ممجافق 393 فسخ ال ميّة يف مخسة أوسقٍ  10
 ممجافق 518 القتل مبا ال يقتل نالبا شبه  مد 11
 ممجافق 532 حكم الضمان يف ال ضّ  12
 ممجافق 535 مه اطّب  يف ويت قمجٍم فهق،وا  يره 13
 ممجافق 552 صيغة اليمني مه نري املسبم  14
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؟هل الشهابب  15  نري ممجافق 560  به اجلمح لمج ا
 ممجافق 579 حكم امل مف  به  هسه حلزه إذا رج   ه إقماره 16
 ممجافق 637 ال مجب يف الصدقة حلشما  17
 ممجافق 683 مه ي تق  به املم  مبجّمب مبكه مه القماوة 17
 ممجافق 551 المرصة يف ال بم مه احلميم يف الثمجب 18
 ممجافقنري  755 لبس امل صهم 19
 نري ممجافق 759 لبس املز هم 20
 نري ممجافق 789 حكم تغيري الشيب 21
 نري ممجافق 839 االستئ ان  ال  وال يزيد 22

وه ه املسككككككككائل وصككككككككهحاهتا مله أراب المجمجع إىل تبك املسككككككككائل، وم مفة األبلة، وأسككككككككباب 
 املمجافقة لبقمطيب أو املشالهة، وهللا ت اىل أ به وأ بم.
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 :فهرس اآلايت
 سورة البقرة:

 الصفحة رقمها اآلية
                       102 602 ،603 
                             160 609 
                              

    
161 563 

                      178 515 
            179 526 
                         180 722 ،723 
                     183 723 
                         194 529 
            197 257 

                221 193 ،195 
                222 146 
                    232 119 
                         
 

223 146 ،147 ،151 ،154 ،
159،161 ،162 

                        228 254 ،255 
                    229 183 
                                  230 264 
                   233 202 ،206 
                                    234 266 
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                   275 321 
                                 282 409 
                         283 409،410،411،413،415

،489،490 
 سورة آل عمران:

 الصفحة رقمها اآلية
                  39 93 

 سورة النساء:
 الصفحة رقمها اآلية

                          

 

3   85 

               11 730 
                12 740 
            22 215 ،217 
             23 207 ،208 ،213 ،692 
                      24 197،657 
                 

  
24 133 ،197 

            

  
25 86 

         

 

29 296 

                            1     36 683 
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                           43 249 
                         94 611 
                  130 285 
         136 65 
                      176 740 ،741 

 سورة املائدة:
 الصفحة رقمها اآلية

                 1 280 ،412 ،701 ،714 
                      33 598 ،599 
         45 523 ،532 ،537 
                48 475 ،739 
                           

               

89 600 

                           

          

91 861 ،862 

                         95 600 
 سورة األنعام:

 الصفحة رقمها اآلية
                             108 75 
                  151 692 

 سورة األعرا :
 الصفحة رقمها اآلية

                    181 50 
             176 637 
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 سورة األنفال:
 الصفحة رقمها اآلية 

                73 773 
 سورة التوبة:

 الصفحة رقمها اآلية
                    60 666 

                 122 4 
 سورة النحل:

 الصفحة رقمها اآلية
                   129 528 

 اإلسراء:سورة 
 الصفحة رقمها اآلية

                 15 551 
  Ó                           23 682 ،683 
                       33 515 
              34 413 ،701 

 سورة مرمي:
 الصفحة رقمها اآلية

                          

                 
92 ،
93 

681 ،685 
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 سورة األنبياء:
                     26 681 
                  52 863 

 سورة احلج:
 الصفحة قمهار  اآلية

                  17 738 
 سورة املؤمنون:

 الصفحة رقمها اآلية
             5 161 

 سورة النور:
 الصفحة رقمها اآلية

                         2 566 
                                    4 623،624 
                         23 836 
                    32 119 ،218 
                    

  

33 692 ،695 ،696 

 سورة الفرقان:
 الصفحة رقمها اآلية

                          

 
54 216 

 سورة الشعراء:
 الصفحة رقمها اآلية
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165- 166 163 

 سورة القصص:
 الصفحة رقمها اآلية

                            27 132 ،140 
 سورة األحزاب:

 الصفحة رقمها اآلية
                           

   

47 217 

 سورة فاطر:
 الصفحة رقمها اآلية

              10 59 
 سورة الزمر:

 الصفحة رقمها اآلية
              67 60 

 رى:سورة الشو 
 الصفحة رقمها اآلية

                    11 66 
               40 601 

 سورة األحقا :
                  15 584 
                        29 858 

 سورة الفت :
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 الصفحة رقمها اآلية
               13 65 

 سورة احلجرات:
 الصفحة رقمها اآلية

                          

 
6 492 

 
 سورة النجم:

 الصفحة رقمها اآلية
                     32 29 

 سورة احلديد:
 الصفحة رقمها اآلية

            4 59 
 سورة املنافقون:

             2 613 
 سورة الطالق:

 الصفحة رقمها اآلية
                         1 258 
         2 489،492 
                            

     
4 124 ،260 ،266 ،268 ،

269 ،270 
 سورة املعارج:

 الصفحة رقمها اآلية
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                4 59 
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 سورة نوح: 
 الصفحة رقمها اآلية

                   23 806 
 سورة البلد: 

 الصفحة رقمها اآلية
              11-13 706 

 
 الربمجية: فهمس األحابيت

 الصهحة الماوي طمف احلديت

ََذاأَأُمَُّك أَمرَ   756 عبد هللا بن عمرو ْتَك   
َا اْلَواَلُء ل َمْن أْعَتقَ   698 عائشة اْبتاعي فَأْعت ق ي، فإمنن

 716 جابر بن عبد هللا اْبَدْأ بنفسك فَتَصدنْق عَلْيها، فإْن َفَضَل شيٌء فألْهل كَ 
؟ قال: ال ُُ  576 أبو هريرة أَب َك ُجُنوٌن

ُتكَ  أاتين جريل   809 أبو هريرة البارحةَ  فقال يل: أتَهيهْ
َبُكمْ  قُّوَن َصاح  َ  ميَ ين ا فَهَتْسَتح   550 سهل بن أيب حثمة أحَتْل ُفوَن مَخْس 

ع ي إىَل ر فاَعة؟ اَل   185 عائشة أَُتر يد يَن َأْن تَهْرج 
 597 عائشة أتْشَفُع يف َحد   م ْن ُحدود  هللا؟

يُبوا هذه الدنْعوة إ ا ُدع يُتْم هلا   104 بن عمرا َأج 
 829 مسرة بن جندب أَحبُّ الكالم إىل هللا أرَبٌع: ُسْبحاَن هللا، واحلمد هلل، وال إله إال هللا، وهللا أكر

َا ْن إليها، فإ ا َوَضَعْ  فاْئت ّن      575 عمران بن احلص  أحس 
ريه  َعّن     818 عائشة أخ  

َب الن يب  ُلغ  الشنْيُب إال  أخض   791 أنس بن مالك  قليال  ؟ قال: مل يَهبهْ
 151 أم سلمة اْدُعوها يل 
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 الصهحة الماوي طمف احلديت

عْ   840 أبو سعيد إ ا اسَتْأَ َن أَحدُُكْم ثالاث  فَهَلْم يُهْؤَ ْن له فْليَهْرج 
طبَة امرأة    96 حممد بن مسلمة إ ا أْلَقى هللاُ يف قلب  امرئ  خ 

مال  إ ا انْهتَهَعَل أَحدُُكْم فَهْليَهْبَدْأ ابلُيْمىن، وإ ا َخَلَع فَهلْ   787 أبو هريرة يَهْبَدْأ ابلش  
ْسُع أَحد ُكْم، فال مَيْش  يف األْخرى حىت يصلحها  787 أبو هريرة إ ا انْهَقَطَع ش 

خلْ َيار  َما مَلْ يَهتَهَفرنقَا ُهَما اب  نهْ د  م   282 ابن عمر إ ا تَباَيَع الرنُجاَلن  َفُكلُّ َواح 
ْلبَهيْ   283 ابن عمر ع  إ ا تَهَباَيَع اْلُمتَهَباي َعان  اب 

 95 جابر إ ا خَطب أحدُكم املرأة، فإن  اْستطاَع أْن ينظَُر 
 288 ابن عباس إ ا ُدب َغ اإْلهاُب فَهَقْد َطُهرَ 

ْب، ُعْرس ا كان أو حَنَْوه   104 ابن عمر إ ا دعا أحدُكم أخاه فَهْلُيج 
َا  104 ابن عمر إ ا ُدع َي َأَحدُُكْم إىل الَوليَمة  فَهْلَيْأهت 

ْب، فَإ ْن َشاَء طَع َم   109 جابر إ ا ُدع َي َأَحدُُكْم إىل طََعام  فَهْلُيج 
ْب   104 ابن عمر إ ا ُدع َي أحدُُكْم إىل َوليمة  ُعْرس  فَهْلُيج 

ْب، فإن كان صائم ا فْلُيَصل     109 أبو هريرة إ ا ُدع َي أحدُُكْم فْلُيج 
 859 أبو ليلى ولواإ ا رأيْهُتْم منهنن شيئ ا يف مساك ن كم فق

 614 أبو هريرة إ ا زََنْ  َأَمُة َأَحد ُكْم فَهتَهبَه نَ ز اَنَها فَهْلَيْجل ْدها احْلَدن 
اَنء    785 أبو قتادة  إ ا شر َب أَحدُُكْم َفاَل يَهتَهنَهفنْس يف  اإْل 

 848 عبد هللا بن عمر إ ا كاَن ثالثٌة فال يتناجى اثنان  دوَن واحد  
ُتْم ث  848 ابن مسعود الثة  فال يتناجى اثنان دون اآلخرإ ا كنهْ

 46 أبو هريرة إ ا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالثة:
ا فَأَْلُقوهُ  : فَإ ْن َكاَن َجام د   293 أبو هريرة إَ ا َوقَهَع   اْلَفْأرَُة يف  السنْمن 

 773 أبو هريرة اْ َهْب فَهتَهَوضنأْ 
 378 أنس َة ِب َ َيَُْكُل أَحدُُكْم َماَل أخيه بَغرْي  َحق   أرَأَْيَ  إْن َمَنَع الثَمرَ 
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 الصهحة الماوي طمف احلديت

 87 أبو أيوب األنصاري أْرَبٌع م ْن ُسَنن  املرسل : احلََياُء، والتهنَعطُّر
عيهَ حْتُرمي علْيه  205 عائشة َأْرض 

 205 عائشة أرضعيه حىت يدخل عليك
عيه مَخَْس َرَضَعات  فَيْحُرُم ب َلَبن َها  211 شةعائ أْرض 
َك َوَمال ك  ب نَهْعَلْ   ي   م ْن نَهْفس   131 عامر بن ربيعة أَرض 

 772 الشريد بن سويد اْرَفْع إزاَرَك واتنق  هللاَ 
 34 عائشة أريُتك  يف َسَرَقة  من حرير ، فإ ا هي أن  

 774 أبو سعيد اخلدري إْزرَُة املسلم إىل ن ْصف  السناق  
 543 املسور بن خمرمة خْلَطناب  النناَس يف م اَلص  اْلَمْرَأة  اْسَتَشاَر ُعَمُر ْبُن ا

ْلَيم    َمَع الشناه د ، فأشاَر َعَلين ب َذل َك يف  اأْلَْموال   ْريَل يف  اْلَقَضاء  اب   484 أبو هريرة اْسَتَشْرُت ج 
؛ فإنن الرنُجَل ال َيزاُل راك ب ا ما انْهتَهعَ   786 جابر بن عبد هللا  لَ اْسَتكث روا م ن الن  عال 

 115 ابن عباس  أْسَلَم   اْمَرَأٌة على َعْهد  رسول هللا 
 253 عائشة اْشرَتيها وَأْعت قيها، فإ نن الَواَلَء ل َمْن َأْعَتقَ 

 250 علي يف َمْغَنم  يَهْوَم َبْدر   أَصْبُ  شار ف ا َمَع َرُسول  هللا 
 689 معاوية بن سويد  هاَأْعت قوها قالوا: ليس هلم خادم غري 

َها َسَنة    496 زيد بن خالد اْعر ْ  ع َفاَصَها، َوو َكاَءَها، مثن َعر  فهْ
 502 زيد بن خالد اْعر ْ  و َكاَءَها وع َفاَصَها، مث عر  فْهَها َسَنة ، فإْن مَلْ تُهْعَرْ  فاْستَهْنف ْقَها

َها َسَنة ،   503 زيد بن خالد فإْن مَلْ تُهْعَر ْ اْعر ْ  و َكاَءَها وع َفاَصَها، مث عر  فهْ
ْئَ ؛ فإننُه سيْأت يَها َما ُقد  َر هَلَا .....  170 بن عبد هللا جابر اْعز ْل َعْنها إْن ش 

َياَر النناس  أْحَسنُهُهْم َقَضاء   ُه؛ إنن خ   401 أبو رافع أْعط ه  إاين
 646 النعمان بن بشري أفَعْلَ  هذا ب َوَلد َك ُكل  هْم؟

 612 أسامة بن زيد أقَاَل اَل إَلَه إالن هللا؟
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ََجر ، ، فَهَرَمْ  إْحَدامُهَا اأْلُْخَرى حب  تَهتَهَل   اْمَرَأاَتن  من ُهَذْيل   519 أبو هريرة اقهْ
ُتلوا احلَينات  والكالبَ   853 ابن عمر اقهْ

 424 ابن عمر أُق رُُّكْم فيها على  لك ما شئنا
 428 أبو هريرة هللاأقرُُّكْم َما َأقَهرنُكْم 

 716 جابر بن عبد هللا  اْقض  َديْهَنَك، وأَْنف ْق على عيال كَ 
 646 النعمان بن بشري أُكلن وَلد َك حَنَْلَتُه مثَل هذا؟

ْبه  اْلَعْمد  َما كاَن ابلسنْوط  واْلَعَصا  518 عبد هللا بن عمرو أال إنن د يََة اخْلَطَأ ش 
؟إال  ما كان رْقم ا يف ثو   816 أبو طلحة ب 

 294 أبو هريرة أَْلُقوَها َوَما َحْوهَلَا، وَُكُلوهُ 
 224 عائشة أمَلْ تَهَرْي أنن ُنَز  ز ا نظر آن ف ا إىل زْيد  بن حارثة وأسامة

ْنَك اَباب   َر   َما م   436 عائشة إ ىَل أقهْ
ُغ به أمنا الصُّْفَرُة فإين   رَأَْيُ  رسول هللا  َُ  761 مر ابن ع َيْصُب

َبُكْم، وإما أْن يُهْؤ  نُوا حَبْرب    546 سهل بن أيب حثمة إم ا أْن َيُدوا صاح 
 278 أنس أَما يف  بَهْيت َك شْيٌء؟

 574 بريدة األسلمي إمنا اَل، فاْ َهيب  َحىتن تَل د ي
 669 ابن عباس أَما َلْو َأْحَجْجتَهَها َعَلْيه  َكاَن يف  َسب يل  هللا

َيض   ر يَرُة َأْن تَهْعَتدن م َرْت بَ أُ   261 عائشة ب َثاَل   ح 
ُدوَها كوا َعَلْيُكْم أْمَواَلُكْم، َواَل تُهْفس   673 جابر بن عبد هللا َأْمس 

 242 عبادة بن الصام  إنن أاَبُكْم مَلْ يَهتنق  هللا فَيْجَعْل َلُه خَمَْرج ا، اَبَن ْ 
 234 ابن عمر لنَق اْمرأة  لهط -أنن اْبَن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنهما
ُغ ث يابَُه ابلزنْعَفران   َُ  761 ابن عمر  أنن اْبَن ُعَمَر كان َيْصُب
 520 أنس أنن ابْهَنَة الننْضر  َلَطَمْ  َجار يَة  َفَكَسَرْت ثن يهنتَهَها
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 833 أبو هريرة إنن أْخَنَع اسم  عند هللا رُجٌل تَسمنى َمل َك األمالك
 141 عائشة َما أَكَل الرنُجُل م ْن َكْسب ه   إنن أطَيبَ 

َلَ  أخا أيب الُقَعْيس، جاء يستأ ُن عليها  214 عائشة  أن َأفهْ
 696 عائشة إن  أهلي كاتبوين على تسع أواق  يف تسع سن 

 76 أبو هريرة إنن اإلمياَن لَيأر ُز إىل املدينة 
ٌ، َوإنن احْلََراَم بهَ  ٌ إنن احْلاََلَل بَه     316 النعمان بن بشري    

ُم ما حُتَر  ُم الو الدُة  َُ  208 عائشة إنن الرنضاعَة حُتَر  
ا  ، وأنْهَزَل عليه الكتاب إنن هللا بَهَعث حُمم د   584 عمر ابحلق  

 463 أبو هريرة إنن هللا َتَصدنَق َعَلْيُكْم ع ْنَد َوفَات ُكْم ب ثُهُلث  أْمَوال ُكمْ 
 685 ابن عباس اىل قْد أْعتَهَقهُ إنن هللَا تع

ينَة ل َوار      724 أبو أمامة الباهلي إنن هللا َقْد أْعَطى كلن  ي حق   حقنه، أاَل اَل َوص 
َلةَ  ُنوا اْلق تهْ ْحَساَن َعَلى ُكل   َشْيء ، فإ َ ا قَهتَهْلُتْم فََأْحس   530 شداد بن أوس إنن هللا َكَتَب اإْل 

 149 خزمية بن اثب  ْحي ي م َن احْلَق   إنن هللا اَل َيْستَ 
 287 جابر إنن هللَا َوَرسوَلُه َحرنَم بَهْيَع اخْلَْمر  

ت ا فيه ُصورَةٌ   815 أبو طلحة إنن اْلَمالئكَة ال َتْدُخْل بَهيهْ
ن  ه   أنن الننيب  بَهَعُه ل يَهْقب َض مثََن فَهَرس   479 رة عن عم هعما ابْهَتاَع فَهَرس ا م ْن أْعَرايب    واْستَهتهْ
َقَها َصَداقَهَها أن  النيب   136 أنس بن مالك أْعَتَق َصف ينَة َوَجَعَل ع تهْ
ن   451 كعب بن مالك َحَجَر َعَلى ُمَعا   ْبن  َجَبل  ماَلهُ  أنن الننيب 
ن   299 أنس بن مالك ُسئ َل َعن  اخْلَْمر  تُهتنَخُذ َخاًل  أنن الننيب 
ن  ْلَيم    َمَع الشاهد  أنن الننيب   482 جابر َقَضى اب 
ن  ْلَيم    والشاه د   أنن الننيب   482 أبو هريرة َقَضى اب 
 345 ابن عمر نَهَهى أْن يَب يَع أَحٌد طََعام ا اشتَهَراُه ب َكْيل   أن النيب 
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َيت ه   أن  النيب   827 أبو هريرة هنى أن جَيَْمَع أحٌد ب  امسه وكنهْ
 385 ابن عمر نَهَهى َعْن بَهْيع  اْلُمَزابَهَنة : بَهْيع  الثَمر  ابلتنْمر  َكْيال   لنيب أن  ا

 347 ابن مسعود نَهَهى َعْن تَهَلق ي اْلبُهُيوع   أن  النيب 
ن  نهنْور  َواْلَكْلب   أن  الننيب   305 جابر نَهَهى َعْن مثَن  الس  

 171 أم سلمة ْئ   َسبهنْع ُ لَْيَس ب ك  على أْهل َك هَواٌن، إْن ش  إنه 
ُغوَن فخال فوُهمْ  ُُ  789 أبو هريرة إنن اْلَيهوَد والن صارى ال َيْصَب

د رأُسها َقْد ُرضن ب  َحَجَرْين  516 أنس أن  جارية  ُوج 
 851 جابر بن عبد هللا إن دماءكم وأموالكم حراٌم عليكم
 536 أنس فقام إليه مب  ْشَقص    أنن رَُجال  اطنَلَع يف بَهْعض  ُحَجر  الننيب    

ُرُهم تنَة مْمُْلوك َ  َلُه ع ْنَد َمْوت ه ، ملْ َيُكْن َلُه َماٌل َغيهْ  463 عمران بن احلص  أنن رَُجال  أْعَتَق س 
ا له عن دبر، فاحتاج  279 جابر أن  رجال أعتق عبد 

ن   312 أنس اْلَفْحل  َعْن َعْسب   أنن رَُجال  م ْن ك اَلب  َسَأَل الننيب 
 630 النعمان بشري أنن رَُجال  يُهَقاُل َلُه: َعْبُد الرنْنَن  ْبُن ُحنَهْ  َوَقَع َعَلى َجار يَة  امرأته

 593 أبو بكرة َأَخَذ م ثَل احلْ منَصة فَهَرَماَها ب ه   أنن َرُسوَل هللا 
الم  أن  رسهههههول هللا  عليكم ورنة اسهههههتأ ن على سهههههعد بن عبادة فقال: السهههههن

 هللا((
 841 أنس بن مالك

 410 عائشة اْشتَهَرى م ْن يَهُهود ي   طََعام ا إىل أجل ورََهَنهُ  أن  َرُسوَل هللا 
َز َجْيش ا أن  َرسوَل هللا   334 عبد هللا بن عمرو َأَمَرُه َأْن جُيَه  
بَهَر شاة  َمْصل ين  أن  رسول هللا  َيهْ  517 أبو سلمة ة  أْهَدْت َلُه يَهُهود ينٌة خب 
َها أنن َرُسوَل هللا  َْرص  ب  اْلَعر ينة  أْن يَب يَعَها خب   383 زيد بن اثب  رَخنَص ل َصاح 
 751 أنس بن مالك رَخنَص لعْبد  الرنن بن َعْو   والزُّبَهرْي  ْبن  الَعونام   أنن رسول هللا 
بَهَر َعَلى تلك أن  رسول هللا   424 عمر اأْلَْمَوال  على الشنْطر   ساقى يَهُهوَد َخيهْ
بَهَر ب َشْطر  َما خَيُْرُج مْنها أن  َرُسوَل هللا   421 ابن عمر َعاَمَل َأْهَل َخيهْ
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 832 ابن عمر  غيهنَر اسم عاصية وقال: أْن   مجيلة أن  رسول هللا 
 481 ابن عباس َقَضى ب شاه د  َوميَ     أنن َرسوَل هللا 
 482 ابن عباس قضى بشاهد  ومي   قال الراوي: يف احلقوق هللا أنن َرسوَل 

 796 ابن عمر  لعن الواصلة واملستوصلة أن  رسول هللا 
لتنْمر   أن  رسول هللا   388 سهل بن أيب حثمة نَهَهى َعْن بَهْيع  الثَمر  اب 
 373 ابن عمر نَهَهى َعْن بَهْيع  الثَمر  َحىتن يَهْبُدو َصاَلُحَها أن  رسول هللا 
 391 رافع وسهل نَهَهى َعْن بَهْيع  اْلُمَزابَهَنة : الثَمر  ابلتنْمر ، إالن .. أن  رسول هللا 
 378 ابن عمر نَهَهى َعْن بَهْيع  الننْخل  َحىتن تَهْزُهوَ  أنن َرُسوَل هللا 
 306 أبو مسعود نَهَهى َعْن مثَن  اْلَكْلب   أنن َرُسوَل هللا 
 753 عمر بن اخلطاب هنى عن احلرير إال هكذا.... هللا أن  رسول 

ي   واملَُعْصَفر   أنن رسول هللا   757 علي بن أيب طالب نَهَهى َعْن لُْبس  الق س  
 196 أبو سعيد يْوَم ُحنَهْ  ، بَهَعث َجْيشا إىل أْوطَاس أنن رسول هللا 

ينَة نُف َسْ  بَهْعَد وَ  َعَة اأْلَْسَلم  َها ب َلَيال  إنن ُسبَهيهْ  268 أم سلمة فاة  َزْوج 
َا ْئَ  َحبنْسَ  أْصَلها َوَتَصدنْقَ      662 ابن عمر إْن ش 

 751 أنس بن مالك الَقْملَ  أنن عْبَد الرنْنن ْبَن َعْو   والزُّبَهرْي  ْبَن اْلَعونام َشَكَوا إىل رسول هللا 
 115 ابن عمر  ن ْسوة  أنن غيالن بن سلمة الثقفي أْسَلَم وله َعْشرُ 

 651 أبو هريرة  إنن ُفاَلان  أْهَدى إيَلن اَنَقة ، فَهَعونْضُتُه س  ن َبَكَرات  
 858 أبو سعيد اخلدري إنن هلذه البيوت  عوام َر، فإ ا رأيْهُتْم شيئ ا منها فَحر  ُجوا عليها ثالاث

ْغىَن َعّن   م ْن َهذ ه    186 عائشة َأَخَذْت ُهْدبَة  وَ  –إن  َما َمَعُه لَْيَس هَ 
بَهرَ   544 سهل ورافع أنن حُمَي  َصَة ْبَن َمْسُعود َوَعْبَد هللا بَن َسْهل  اْنطََلقا إىل َخيهْ

َْلق  هللا  817 عائشة إنن م ْن أشد   الن اس  عذااب  يْوَم اْلق ياَمة  الذيَن ُيَشب  هوَن خب 
 75 عبد هللا بن عمرو  والدْيهإنن م ْن أْكَر  الكبائر شْتَم الر ُجل  
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 756 عبد هللا بن عمرو إنن هذ ه  م ْن ث َياب  الُكفنار  َفاَل تَهْلَبْسَها
لٌّ إلانث ه مْ  ، ح   747 علي بن أيب طالب إنن َهذْين  َحَراٌم َعَلى  ُكور  أُمنض 

يب  أَتَهْوين  َون ْعَم اجلْ نُّ ُهْم، َفَسأَلُ  ن   َنص   858 بدون وين  الزنادَ إنن َوْفَد ج 
َبيكَ   141 جابر أْنَ  َوَماُلَك أل 

َنُكما  96 املغرية انظُْر إليها، فإننُه َأْحَرى أن يُهْؤَدَم بيهْ
 95 أبو هريرة أنظرَت إليها؟

ا الرنضاَعةُ   202 عائشة اْنظُْرَن َمْن إْخواُنُكنن، فإمنن
ُموَن إ يَلن، َوَلَعلن بهَ  ُجنت ه  م ْن بَهْعض  إننُكْم خَتَْتص   478 أم سلمة ْعَضُكْم أْن َيُكوَن أحلََن حب 

 833 أبو الدرداء إنكم تْدَعْون يوم القيامة همسائكم وأمساء آابئكم
َا اْلُعْمَرى النض  َأَجاَز رسول هللا   674 جابر بن عبد هللا أْن يقول: ه َي َلَك َول َعق ب ك إمنن

ا بُع ثُ  ألم  َم مَ   142 أبو هريرة َكار َم اأْلْخاَلق  إمن 
 433 بدون الشفعة يف كل   ما مل يقسم: ربعة أو حائط إمنا جعل النيب 

ا َ ل ك  ع ْرٌق، فاْنظُري إ ا أََتى قُهْرؤك    262 فاطمة بن  أيب حبيش إمنن
ا َهَلَكْ  بنو إْسرائيَل حَ  اختنََذ هذه نساؤهم  797 معاوية بن أيب سفيان إمنن

ا يلبس احلرير من ال خالق له  752 عمر بن اخلطاب إمن 
ْلدة  على َعْظم   َ، فَهَعاَد ج  ُهْم َحىتن ُأْضّن  نهْ  619 أبو أمامة أننه اشتكى رَُجٌل م 

، َورَأيُ  ب اَلال  أْخَرَج  أننُه رََأى رسوَل هللا   757 أبو جحيفة يف  قُهبنة  َنَْراَء م ْن ُأْدم 
د    هللا أن ُه رَأى رسولَ   765 عباد بن ميم ُمْستَهْلق ي ا يف اْلَمْسج 

 453 أبو هريرة أنه لصاحبه الذي ابعه

 171 أم سلمة إننُه لَْيَس ب ك  على أهلك َهَوانٌ 
 106 سفينة أبو عبد الرنن إنه ليس يل وال لنيب   أْن َيْدُخَل بيت ا ُمَزونق ا

 871 أبو هريرة إننه َمْن اَل يَهْرَحُم اَل يُهْرَحمُ 
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 779 أبو هريرة  أننُه نَهَهى َعْن َخامتَ  الذنَهب  
 267 سبيعة األسلمية أنهنَها َكاَنْ  حَتَْ  َسْعد  بن َخْوَلَة وهو يف بّن عامر بن لؤي

 747 علي بن أيب طالب إين   مَلْ أْبعْث  ا إليك ل تَهْلَبَسها
 612 أبو سعيد اخلدري النناس  إين  مل ُأوَمْر أْن أُنَهق  َب َعْن قُهُلوب  
َها قال: أفال أجعلها خاًل   299 أنس بن مالك َأْهر قهْ
ها من َول ي  َها ُ أَحقُّ بنَهْفس   119 ابن عباس األمي  

ها م ْن َول ي  َها، واْلَيت يمُة ُتْسَتْأَمرُ  ُ أَحقُّ ب نَهْفس   125 ابن عباس األمي  
َا اْمر ئ  أَبهنَر ََنْال  مثن   707 ابن عمر اَبَع أْصَلَها، فللنذ ي أَبهنَر مثََر الننْخل   أميُّ

ا اْمر ئ  َماَت َوع ْنَدُه َماُل اْمر ئ  ب َعْين ه    457 أبو هريرة أميُّ
َا اْمر ئ  ُمْسل م  أْعَتَق اْمَرء ا ُمْسل م ا كاَن ف َكاَكُه م َن الننار    707 أبو أمامة أميٌّ

َا اْمر ئ  َهَلَك وَ   457 أبو هريرة ع ْنَدُه َمَتاُع اْمر ئ  ب َعْين ه  أميُّ
ا اْمَرأة  َنَكَحْ  بَغرْي  اُ ن  َول ي  َها فنكاُحها ابطلٌ   120 عائشة أميُّ

ا امرأة  َنَكحْ  على صداق  أو حباء    128 عمرو بن العاص أميُّ
ا رَُجل  أْعَتَق غالم ا ومل ُيَسم   ماَله فاْلَماُل له  711 ابن مسعود أميُّ

َر ُعْمرى َلُه َول َعق ب ه   ا رَُجل  ُأْعم   674 جابر بن عبد هللا أميُّ
ْنهُ  َلَس النذ ي ابْهَتاَعُه م  َا رَُجل  اَبَع َمَتاع ا فََأفهْ  454 أبو هريرة أميُّ

 708 أبو  ر الغفاري اإلميَاُن ابهلل، واجلْ َهاُد يف  َسب يل ه  
 144 سرة بن معبد أ  ْنُ  لكمأيهَُّها النناُس!إين   َقْد ُكْنُ  

 851 أبو بكرة  أي يوم هذا؟ فسكتنا حىت ظننا أنه سيسم يه بغري امسه
 283 ابن عمر بع  من أمري املؤمن  عثمان بن عفان

 366 معا  بن جبل ِب َ حَتُْكُم؟ قال: بكتاب هللا.
خلْ َيار  َما مَلْ يَهتَهَفرنقَا  284 يأبو برزة األسلم اْلبَهي  َعان  اب 
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قَا، فَإ ْن َصَدقَا َوبَهيهنَنا َُ  ُ خلْ َيار  َما مَلْ يَهتَهَفرن  284 حكيم حزام اْلبَهي  َعان  اب 
ب ه  َما مَلْ يَهتَهَفرنقَا خلْ َيار  َعَلى َصاح  ُهَما اب  نهْ د  م   283 ابن عمر اْلبَهي  َعان  ُكلُّ َواح 

َنما حْنُن مع رسول هللا   770 أبو أمامة الباهلي رارَة إْ  حلَ َقنا َعْمرو بن زُ  بَهيهْ
ُل َوُتَصل  ي َرائ َها، مثن تَهْغَتس  َم أقهْ  261 عدي بن اثب ... َتدَُع الصناَلَة أاين

ن  َ  تَهَزونَجّن  رسول هللا   124 عائشة ل س     س 
 86 معقل بن يسار تَهَزونُجوا الَوُدوَد الَوُلوَد؛ فإين   مكاثٌر بكم

َهار اْلَيت يُتْسَتْأم  125 أبو هريرة َمُة يف نَهْفس 
ا أان قاسم َيض، فإمنن  826 جابر بن عبد هللا َتَسمنْوا ابمسي، وال َتْكتَهُنوا بُكنهْ

َيض    824 أنس بن مالك َتَسمنْوا ابمْسي، وال َتَكنهنْوا بُكنهْ
 450 أبو سعيد َتَصدنُقوا َعَلْيه  

:  134 أبو موسى األشعري ثالثٌَة هلم أجران 
 308 رافع بن خديج ُن اْلَكْلب  َخب يثٌ مثَ 

 59 ابن مسعود جاء رجٌل من أهل الكتاب إىل رسول هللا 
 628 سعيد بن املسيب َجاَء َصب يٌغ التنميمي  إىَل ُعَمَر ْبن  اخْلَطناب  

 95 سهل بن سعد ، فقال :جاءت  امرأٌة إىل رسول  هللا 
 436 جابر اجْلَاُر أَحقُّ ب ُشْفَعت ه  
 436 أبو رافع اجْلَاُر أَحقُّ ب َصَقب ه  

 359 عمر اجْلَال ُب َمْرُزوٌق، واْلُمْحَتك ُر َمْلُعونٌ 
 853 أبو ثعلبة اخلشّن اجل نُّ ثالثة أثال : فثلٌث هلم أجنحٌة يطريون يف اهلواء

ر  َضْربٌَة ابلسنْيف    604 جندب َحدُّ الساح 
 856 أبو سعيد اخلدري عليك قريظة ُخْذ عَلْيَك سالَحَك؛ فإين   أخشى

، َقْد َجَعَل هللا هَلُنن َسبيال   ، ُخُذوا َعّن    567 عبادة بن الصام  ُخُذوا َعّن  
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لضنَمان    365 عائشة اخْلََراُج اب 
ان رسول هللا   252 عائشة فاخرتانه خري 

 741 جابر بن عبد هللا وا عَلين من َوضوئ ه  َدَخَل عَلين رسول هللا وأان مريٌض ال أْعق ُل، فتَوضنَأ، َفَصبُّ 
 791 أم سلمة  خْمضواب   َدَخْلُ  على أم  َسَلَمة فأْخَرَجْ  َشَعر ا م ْن َشَعر  الننيب    

 317 احلسن بن علي دَْع ما َيريُبَك إىل ما ال َيريُبكَ 
نُهَها ُرَها َوَعيهْ  330 عبادة بن الصام  الذنَهُب ابلذنَهب  ت بهْ

نُهَهاال ُرَها َوَعيهْ  330 عبادة بن الصام  ذنَهُب ابلذنَهب  ت بهْ
 324 فضالة بن عبيد الذنَهُب ابلذنَهب  َوْزان  ب َوْزن  

، َواْلف ضنُة ابْلف ضنة    320 عبادة بن الصام  الذنَهُب ابلذنَهب 
 807 ابن عمر  الذيَن َيْصَنعون الص َوَر يُهَعذنبوَن يَهْوَم القيامة

يَء ب ه  إىَل الننيب    رَ  َ  ج   577 جابر بن مسرة أَْيُ  َماع َز ْبَن َمال ك  ح 
ا َمشى النيب  َدة   رمبن  788 عائشة يف نَهْعل  واح 

 652 أبو هريرة الرنُجُل أَحقُّ   َبت ه  ما مَلْ يُثْب عليها
 387 أبو هريرة رَخنَص يف  بَهْيع  اْلَعَرااَي يف  مَخَْسة  أْوُسق  

 116 ابن عباس ابْهنَهَتُه زَيْهَنَب َعَلى َأيب  اْلَعاص   ردن رسول هللا 
 91 سعد بن أيب وقاص على عثمان بن مظعون التبتُّل َردن رسوُل هللا 
ئ ا زََجَر رسول هللا  ها َشيهْ َل املرأُة ب َرْأس   798 جابر بن عبد هللا أْن َتص 

؟ فقال: اَل   َسأَْلُ  رَاف َع ْبَن َخد يج  َعنْ   420 األوزاعي ك َراء  اأْلَْرض  ابلذنَهب  َواْلَور ق 
 522 أبو جحيفة : َهْل ع ْندَُكْم َشْيٌء مم نا لَْيَس يف اْلُقْرآن  َسأَْلُ  َعل ًيا 

َيض  827 أبو هريرة مَسُّوا ابمسي، وال َتْكتَهُنوا بُكنهْ
ع اْنَدهَ إ ا تَهَزونَج اْلب ْكَر أقاَم عالسُّننُة   171 أنس بن مالك ا َسبهْ

 837 أبو موسى األشعري السالم عليكم. هذا عبد هللا بن قيس.
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 432 ابن عباس ءالشريك شفيع، والشفعة يف كل شي
، أْو َحائ ط   ْرك  يف  أْرض  أْو رَْبع   432 جابر الشُّْفَعُة يف  ُكل   ش 

 442 جابر الشُّْفَعُة يف  ُكل   َمال  مَلْ يُهْقَسمْ 
، اْ َهُبوا ب ه  فَاْرمُجُوهُ شَ  َك أْرَبَع َمرنات   577 ابن عباس ه ْدَت َعَلى نَهْفس 

َخيَك، أْو للذ  ْئب    507 عبد هللا بن  عمرو طََعاٌم َمْأُكوٌل َلَك، أْو أل 
 260 عائشة َطاَلُق اأْلَمة  تْطليَقتان  
ْئَ    115 فريوز األسلمي طل  ْق أيهنتَهُهما ش 

 237 أبو الزبري بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول هللا  طل ق عبد هللا
 760 أبو هريرة ط يُب الر  جال  ما َظَهَر رحُيُه َوَخف َي َلْونُهُ 

ُتهُ  ْد من يْعر ُفها، مث أتَهيهْ ، فلم َأج  ، فعرنفُتها حوال   497 أيب بن كعب عر  ْفها حوال 
ُكَ  َها َوو َكائ َها عر  ْفها َسَنة ، فإْن جاَء أحٌد خُيْر   499 زيد بن خالد ب ع َفاص 

 503 زيد بن خالد عر  ْفها َسَنة ، فإْن َجاَء اَبغ يَها فأد  َها إلْيه  
 502 زيد بن خالد َعر  ْفها سنة ، فإْن مَلْ تُهْعتَهَرْ ، فاْعر ْ  ع َفاَصَها َوو َكاَءَها، مثن ُكْلَها

 179 علي بن أيب طالب َعَلى َمكان ُكَما
 673 ابن عباس اْلُعْمرى جائَزٌة ملَْن ُأْعم َرها، والرُّْقىب جائَزٌة ملن ُأْرق َبها

َبْ  له  672 جابر بن عبد هللا اْلُعْمَرى ل َمْن ُوه 
  370رجل من أصحاب النيب  أنه هنى أن يتلقى األجالب.. عن النيب 

 391 زيد بن اثب  ْلَعر ينة  أننُه رَخنَص بَهْعَد َ ل َك يف  بَهْيع  ا عن رسول هللا 
وا هذا بشْيء    790 جابر بن عبد هللا  َغري  

 100 فاطمة بن  قيس فإ ا َحَلْل   فآ ن يّن  
 646 النعمان بن بشري  فَأْشه ْد َعَلى َهَذا َغرْي ي

بُهَها فَهَعَرَ  ع َفاَصَها  497 زيد بن خالد فإْن َجاَء َصاح 
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َنُكَما عَ  ي بَهيهْ َا أْقض   478 أم سلمة َلى حَنْو  َما أمْسَعُ فإمنن
 646 النعمان بن بشري فال ُتْشه ْدين إ  ا؛ فإين   اَل َأْشَهد َعَلى َجْور  

 165 أبو سعيد  اخلدري َفاَل َعَلْيُكْم أْن اَل تَهْفَعُلوا َ اُكمْ 
 646 النعمان بن بشري فَهَلْيَس َيْصُلُ  َهَذا، َوإين   اَل َأْشَهُد إالن َعَلى َحق   

ُتُموين  ب ه   ئهْ  580 جابر بن عبد هللا فَهَهالن تَهرَْكُتُموُه َوج 
 139 أبو نيد الساعدي فَهَهالن َجَلْسَ  يف بَهْي   أبيك وأم  كَ 

 502 عياض بن نار َفه َي َماُل هللا يُهْؤت يه  َمْن َيشاءُ 
ب ل    533 عبد هللا بن عمرو يف اأْلَْسَنان  مَخٌْس م َن اإْل 

 810 أبو هريرة  عز  وجل : وَمْن أْظَلُم ممنْن  َهَب خَيُْلُق َخْلق ا كَخْلقي؟قال هللا
 866 أنس بن مالك  قال رجٌل: اي رسول هللا! الر جل من ا يلقى أخاه أو صديقه أيَهْنَحّن له؟
 867 الزارع العبدي قال رجٌل: اي رسول هللا! الر جل من ا يلقى أخاه أو صديقه أيَهْنَحّن له؟

َلَة ب َصَدَقة ، َفَخَرَج ب َصَدقَت ه  فَهَوَضَعَها يف  َيد  زَان َية    705 أبو هريرة  قال رَُجٌل:أَلََتَصدنَقنن اللنيهْ
 869 ابن عمر  قَهبهنْلنا يَد النيب 

ْنُكمْ  َبَل أهُل الَيَمن ، وُهْم أَرقُّ قلواب  م   865 أنس بن مالك  قْد أقهْ
َنا ك َتابُ  َنةَ  َرسول  هللا  ُقر َئ َعَليهْ ْرض  ُجَهيهْ  289 عبد هللا بن عكيم هَ 

ٌد يف  اجْلَننة    476 بريدة األسلمي اْلُقَضاُة ثالثٌة: اثَنان  يف  الننار ، وَواح 
رَْكة  مَلْ تُهْقَسْم: رَبْهَعة  أْو َحائ ط   َقَضى رسول هللا   432 جابر ابلشْفَعة  يف ُكل   ش 
 749 أنس بن مالك مْ ُقوموا فَُأَصل  َي َلكُ 

اَلَفة  ُعَمر كان الطناَلُق على عهد  َرسول  هللا   246 ابن عباس وأيب بكر وَسنَهتَهْ   م ْن خ 
 784 أنس بن مالك إ ا َدَخَل اخَلالَء َوَضَع خاَمَهُ  كاَن النيب 

 726 ابن عباس  كان املال للولد، والوصية للوالدين
لون أشْ  ُُ  802 ابن عباس عاَرُهْم، وكان املشركون يْفُرقوَن رؤوَسُهمْ كان أهل الكتاب يسد 
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 175 عائشة كان رسول هللا إ ا أراد أْن خيرج سفر ا ب  نسائه

 758 الراء بن عازب َمْربوع ا، وقْد رأَيْهُتُه يف ُحلنة  َنْراءَ  كاَن رسول هللا 
 91 أنس بن مالك َيمر ابلباءة كان رسول هللا 

: َعْشُر َرضعات  َمْعلومات  حُيَر  ْمنَ كان فيما أُ   209 عائشة ْنز َل م َن الُقْرآن 
 148 جابر بن عبد هللا كاَن   اْليَهُهوُد تَهُقوُل:إ ا َجاَمَع الرنُجُل اْمَرأََتهُ 
ينٌة َتْسَتع رُي اْلَمَتاَع َوجَتَْحُدهُ   597 عائشة َكاَن   اْمَرَأٌة خَمُْزوم 

 833 ابن عباس  امَسها ها برنة، َفَحونَل رسول هللا كانْ  جَوْير ينة امسُ 
 807 ابن عباس كلُّ ُمَصو  ر  يف الننار ، جُيَْعُل له ب ُكل   ُصورَة  َصونَرها نَهْفس ا فَهتُهَعذ  بُُه 

 581 بريدة نَهَتَحدن  أنن اْلَغام د ينَة َوَماع َز ْبَن َمال ك   ُكننا أْصَحاَب رسول هللا 
 419 رافع بن خديج ، فذكر أنن بَهْعَض ُعموَمت ه  أاته فقالا َُنَاب ُر على َعْهد  رسول هللا ُكنن 

 164 جابر بن عبد هللا َواْلُقْرآُن يَهْنز لُ  ُكننا نَهْعز ُل َعَلى َعْهد  رسول هللا 
 812 عائشة .يف بَهْي   رسول هللا  -وهنن اللَُّعبُ -كْنُ  أْلَعُب ابلبنات

 779 ابن عمر بسه أبد اال أل
ها كأننُه يَهْنظُُر إليها َعُتها لَزْوج  ُر املَْرأُة املَْرأَة فَهتَهنهْ  400 ابن مسعود ال تُباش 

 325 فضالة بن عبيد ال تباع حىت تفصل
تَهْعُه، َواَل تَهُعْد يف  َصَدقَت كَ   638 عمر اَل تبهْ

 343 حكيم بن حزام اَل تَب ْع َما لَْيَس عنَدكَ 
 321 أبو سعيد ب يُعوا الذنَهَب ابلذنَهب  إالن م ثال  مب  ثل  اَل تَ 

 212 أم  الفضل ال حُتَر  ُم اإلْمالَجُة وال اإلْمالَجَتان
 211 عائشة ال حُتَر  ُم اْلَمصنُة، وال اْلَمصنَتان

 675 ابن عباس ال حتَ لُّ الرُّْقىب وال الُعْمرى، فَمْن ُأْعم َر شيئ ا فهو له
َْمَسة : لعام ل  عليهاال   640 أبو سعيد حتَ لُّ الصنَدَقُة لَغّن    إالن خل 
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َلَ ، وال انفع    829 مسرة بن جندب اال ُتَسم   ُغالَمَك رابح ا، وال يسار ا، وال أفهْ
ئ ا، واَل َتْسر ُقوا، واَل تَهْزنُوا، واَل تَهْقُتلوا   867 صفوان بن عسال اَل ُتْشر كوا ابهلل شيهْ

ب َل والَغَنَم، فمن  اْبتاَعها بْعدُ اَل   363 أبو هريرة َتُصرُّوا اإل 
ل   ، قهههُ ُة امليههه     الم حتَ يهههن َك السهههههههههههن الم؛ فهههإنن َعَليهههْ َك السههههههههههه  ْل َعَليهههْ اَل تَهقهههُ

الم َعَلْيكَ  َُ  ُ  الس 
 769 أبو جري

 565 أبو هريرة ال َتكونُوا َعْوَن الشنْيطان  َعَلى أخيُكمْ 
نْهَيا مَلْ يْلَبْسه يف اآلخرةاَل تَهْلَبُسوا احلَْ   746 عمر بن اخلطاب ر يَر؛ فَإنن َمْن لَب َسُه يف الدُّ

 761 ابن عمر  اَل تَهْلَبُسوا الُقُمَص واَل العمائ َم، وال السنراوياَلت، وال الران سَ 
 565 عمر إننُه حيُ بُّ هللا ورسوَلهُ  ،ال تَهْلَعُنوُه، فوهللا! ما عل ْم ُ 

ْنهُ اَل تَهَلقن   348 أبو هريرة ُوا اجْلََلَب، َفَمْن تَلقناُه فاشتَهَرى م 
 362 أبو هريرة اَل َمْنَهُعوا َفْضَل اْلَماء  ل َتْمنَهُعوا ب ه  اْلَكأَلَ 

 181 أبو سعيد اَل تُهَوطأُ حام ٌل حىتن َتَضعَ 
يَئة    336 ابن عباس اَل ر اَب إالن يف  الننس 
 203 ابن الزبري َق اأْلَْمَعاءَ اَل َرضاَع إالن َما فَهتَ 
 445 أنس اَل ُشْفَعَة ل َنْصَراين    
 851 عمرو بن حيىي املازين ال ضرر وال ضرار

 165 أبو سعيد اخلدري اَل َعَلْيُكْم أْن اَل تَهْفَعُلوا
 531 أبو بكرة اَل قَهَوَد إالن ابلسنْيف  
 530 النعمان بن بشري اَل قَهَوَد إالن ابلسنْيف  

 128 جابر ال مهر أقل من عشرة دراهم
 111 أنس بن مالك وقال الناس: اَل َنْدر ي أتَهَزونَجَها أم  اختنََذَها أُمن َوَلد ؟

 112 عائشة ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل
 113 ابن عباس ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل
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 512 جرير ال َيوي الضالنَة إال  ضالٌّ 
 352 ابن عمر ُجُل َعَلى بَهْيع  أخيهاَل يَب ع  الرن 

ٌر ل َباد    349 جابر اَل يَب ْع َحاض 
 347 ابن عمر اَل يَب يُع بَهْعُضُكْم َعَلى بَهْيع  بَهْعض  

د    847 عبد هللا بن عمر اَل يَهتَهَناَجى اثَنان  ُدوَن َواح 
لنتَهْ   َشىتن   735 عبد هللا بن عمرو اَل يَهتَهَواَرُ  أْهُل م 

 631 أبو بردة َلُد فَهْوَق َعَشَرة  أْسَواط  إالن يف  َحد   م ْن ُحُدود  هللااَل جيُْ 
 355 معمر بن عبد هللا اَل حَيَْتك ُر إالن َخاط ئٌ 
 216 ابن عمر ال حُيَر  ُم احْلََراُم احْلاللَ 

ا حُيَر  ُم َما َكاَن ب ن كاح  َحاَل   216 عائشة ل  اَل حُيَر  ُم احْلَراُم احْلاََلَل، إمنن
 203 أم سلمة اَل حُيَر  ُم م َن الرنَضاَعة  إالن ما فَهَتَق اأْلَْمَعاءَ 
 488 أبو بكرة اَل حَيُْكُم َأَحٌد بَهْ َ اثنَهْ   َوُهَو َغْضَبانُ 

 600 ابن مسعود اَل حيَ لُّ َدُم اْمر ئ  َيْشَهُد أْن اَل إَلَه إالن هللاُ وأين   َرُسوُل هللا إالن إبْحَدى ثاَل   
 343 عبد هللا بن عمرو اَل حيَ لُّ َسَلٌف َوبَهْيٌع، َواَل شْرطَان  يف  بَهْيع  

 851 أبو حر ة الرقاشي ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيب بفس منه
ر أْن َيْسق َي َماَءهُ  ْمر ئ  يُهْؤم ُن ابهلل واليوم  اآلخ   182 رويفع بن اثب  اَل حيَ لُّ ال 

ر  اَل حيَ لُّ  هلل واليَهْوم  اآلخ  ْمَرَأة  تُهْؤم ُن اب   273 أم سلمة ال 
ر   ْمَرَأة  تُهْؤم ُن ابهلل َواْليَهْوم  اآْلخ   568 أبو هريرة اَل حيَ لُّ ال 

ُع فيها َبة  فَهيَهْرج   642 ابن عمر وابن عباس اَل حيَ لُّ ل َرُجل  أْن يُهْعط َي َعط ينة  أْو يَهَهَب ه 
 735 أسامة بن زيد   الكاف َر، واَل اْلَكاف ُر اْلُمْسل مَ اَل َير ُ  اْلُمْسل مَ 

 739 عبد هللا بن عمرو ال يَر ُ  املُْسل ُم الكافر، واَل اْلَكاف ُر اْلُمْسل َم، َواَل يَهَتوارثون أهل مل ت 
َبت ه  إالن اْلَوال َد م ْن َوَلد ه   ُع أَحدُُكْم يف  ه   642 عبد هللا بن عمرو اَل يَهْرج 
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 766 جابر بن عبد هللا اَل َيْستَهْلق َ ن أَحدُُكْم مثن َيَضُع إْحدى ر ْجَلْيه  على األخرى
يه    353 أبو هريرة اَل َيُسم  اْلُمْسل ُم َعَلى َسْوم  َأخ 

ه  مث جْيل ُس فيه  844 ابن عمر  ال يُق يُم الرنُجُل الرُجَل م ْن ْنل س 
 845 جابر بن عبد هللا ْوَم اجْلُُمَعة  ال يُقيَمنن أَحدُُكْم َأَخاُه يهَ 

 128 علي بن أيب طالب ال يكون صداٌق أقل  من عشرة
َدة ، ل يُهْنع ْلُهما مجيع ا  787 أبو هريرة اَل مَيْش  أَحدُُكْم يف نَهْعل  واح 

 361 أبو هريرة اَل مُيَْنُع َفْضُل اْلَماء  ل ُيْمَنَع ب ه  اْلَكأَلُ 
 697 عائشة الوالء ملن أعتق ال مينعك   لك، فإمنا

 149 أبو هريرة اَل يَهْنظُُر هللا إىَل رَُجل  َجاَمَع اْمَرأَتُه يف ُدبُر َها
 768 ابن عمر  اَل يَهْنظُُر هللا إىل َمْن َجرن ثْوبَُه ُخَياَلء

 462 سعد بن أيب وقاص ال، الثلُث والثلُث كثري
 604 عائشة اَل، أمنا أان فقد عافاين هللا

 781 أم  سلمة الذي يشرب يف آنية الفضة 
َا  181 أبو الدرداء َلَعلنُه يُريُد أْن يُل من   

 796 عائشة َلَعَن هللا الواصلة واملستوصلة
َلةَ  َلَة واملُْستَهْوص   796 أمساء بن  أيب بكر َلَعَن هللا الَواص 

 564 اثب  بن الضحاك َلْعُن املُْؤم ن  َكَقْتل ه  
 419 رافع بن خديج عن َأْمر  كان ب َنا رَاف ق ا رسول هللا  لقد هناان

َب هبة  إال من قرشي أو أنصاري أو ثقفي  651 ابن عباس لقد مَهَْمُ  أال  أهتن
 166 جدامة بن  وهب َلَقْد مَهَْمُ  أْن أنْهَهى عن  اْلغ يَلة  
 480 عائشة َلُكْم َكذا، وََكذا فلم يَهْرَضْوا

َْيد يه ْم َشْيءٌ ملا قد َم املها  655 أنس  جرون املدينَة م ْن مك َة اْلَمد يَنَة، َقد ُموا َولَْيَس ه 
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 867 الزارع العبدي ورجله ملا قدمنا املدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النيب 
نَهْيكَ   536 سهل بن سعد لو أعلم أنك تنتظرين لطََعْنُ  به يف َعيهْ

ََصاة  َلْو أنن اْمَرء ا ا َتُه حب   536 أبو هريرة طنَلَع َعَلْيَك ب َغرْي  إْ ن  فَحَذفهْ
ا ب َغرْي  بَهي  َنة  َرمَجُْ  َهذ ه    478 ابن عباس َلْو َرمَجُْ  أَحد 
 662 عمر بن اخلطاب لوال أين  كرت صدقض لرسول هللا 

 500 ابن عباس ْوم  َود َماَءُهمْ َلْو يُهْعَطى النناُس ب َدْعَواُهْم اَلدنَعى ر َجٌال َأْمَواَل قهَ 
 558 ابن عباس َلْو يُهْعَطى النناُس بدْعَواُهْم اَلدنَعى انٌس د َماَء ر َجال  وأْمواهَلُمْ 

َته ب  َواَل خُمَْتل س  َقْطعٌ   596 جابر بن عبد هللا لَْيَس َعَلى َخائ ن  َواَل ُمنهْ
لُّ للمُ  اَع َعَلى بَهْيع  اْلُمْؤم ُن أخو اْلُمْؤم ن ، فاَل حيهههَ  تهههَ ْؤم ن  أْن يَهبهْ

يه    أخ 
 352 عقبة بن عامر

 832 املسيب بن حزن ما امُسَك؟ قال: حْزن.
َيض   ي َوَحرنَم ُكنهْ  825 عائشة ما النذ ي َأَحلن امسْ 

 90 أنس بن مالك ما ابل أقوام  قالوا كذا، لكّن   أَصل  ي وأانم
ُمَهاَما أَتُْمُرين؟ أَتُْمُرين أْن آُمَرهُ   533 عمران بن حص   أْن َيدََع َيَدُه يف ف يَك تَهْقض 

 133 أبو هريرة ما حتفظ من القرآن؟ قال: سورة البقرة
َي ف يه    726 ابن عمر  ما َحقُّ امرئ  ُمْسل م  َلُه َشْيٌء يُر يُد َأْن يُوص 
ا كاَن أْرَحَم ابلعيال م ْن رسول هللا   872 أنس بن مالك  ما رأْيُ  أَحد 

 388 حممود بن لبيد ٌن، َومَسنى ر َجاال  حُمَْتاج  َ َما َعَرااَيُكْم هذه؟ قال: ُفاَلٌن َوُفاَل 
 300 أم سلمة َما فَهَعَل   الشناُة؟ قالوا: مات .

 865 الراء بن عازب ما م ْن ُمْسل َمْ   يَهْلَتق يان فَهيَهَتصافحان إال ُغف َر هلما قَهْبَل أْن يَهْفرَت قا
 328 أبو سعيد هذا التنْمُر م ْن َمْر انَ  ما

 812 عائشة ما هذا اي عائشة؟ قالْ : بنايت
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 668 أبو هريرة َما يَهْنق ُم اْبُن مجَ يل إالن أننُه كاَن َفق ري ا فأْغَناُه هللا
َيار   َعان  ابخل َيار  ما مَلْ يَهْفرَت قَا، إالن أْن َتكوَن َصْفَقَة خ   ُ  281 هللا بن عمروعبد  اْلُمَتباي 

 714 ابن عمر  اْلُمدبهنُر اَل يُهَباُع َواَل يُوَهُب، َوُهَو ُحرٌّ م َن الثلث
 611 ابن عباس َمرن رَُجٌل من بّن ُسَلْيم  على نفر  م ْن أْصَحاب  رسول هللا 

 494 أنس ب َتْمَرة  يف  الطنر يق  فقال: َلْواَل أين   أَخا ُ  َمرن رسول هللا 
ْكها حىتن َتْطُهرَ ُمرْ  ْعها، مثُن ْلُيْمس   233 ابن عمر ُه فَهْلرُياج 

َواُهمْ   522 علي اْلُمْسل ُموَن تَهَتَكافَأُ د َماُؤُهْم، َوُهْم َيٌد َعَلى َمْن س 
 413 أبو هريرة اْلُمْسل ُموَن َعَلى شُروط ه مْ 

 711 ابن شهاب العبد إ ا عتق تبعه ماله مض  السنة أن  
 465 أبو هريرة ْلَغّن    ظُْلمٌ َمْطُل ا

 235 ابن سريين َمَكْثُ  ع ْشريَن سنة  حُيَد  ُثّن َمْن ال َأهتن ُم: أنن ابَن ُعَمرَ 
 149 أبو هريرة َمْلُعوٌن َمْن أتى اْمَرأََتُه يف ُدبُر َها

م    368 ةأبو هرير  َمن  ابْهَتاَع شاة  ُمَصرناة  فَهُهَو فيَها ابخلْ َيار  ثاَلثَة أاين
 342 ابن عباس َمن  ابْهَتاَع طََعام ا َفاَل يَب ْعُه َحىتن يَهْقب َضهُ 
م   خلْ َيار  ثاَلثَة أاين  370 ابن عمر َمن  ابْهَتاَع حُمَفنَلة  فَهُهَو اب 

 709 ابن عمر َمن  ابْهَتاَع ََنْال  بَهْعَد أْن تُهَؤبهنَر فَثَمَرتُهَها ل لنذ ي اَبَعَها
ن اَمْن أَتى َحائ ض    150 أبو هريرة ا أو  اْمَرَأة  يف  ُدبُر َها، أو َكاه 

 150 أبو هريرة مْن أََتى َحائ ض ا فْليَهَتَصدنْق ب ديَنار  
ر ا وجبْ  له اجلن ةُ  ُتْم عَلْيه  َخيهْ  71 أنس بن مالك َمْن أثنَهيهْ

 88 عبيد بن سعد من أَحبن فطريت، فلَيْسََتن بسن ض
 355 عمر ْلُمْسل م َ  طََعام اَمن  اْحَتَكَر َعَلى ا

 355 معمر بن عبد هللا َمن  اْحَتَكَر فَهُهَو َخاط ئٌ 
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َلسَ   453 أبو هريرة َمْن أْدَرَك َماَلُه ب َعْين ه  ع ْنَد رَُجل  أْو إْنَسان  َقْد أفهْ
 399 ابن عباس َمْن َأْسَلَف يف  شْيء  َفف ي َكْيل  َمْعُلوم  

 364 ابن مسعود َلة  فَهَردنَها فْليَهُردن َمَعَها صاع ا م ْن َمْر  َمن  اشتَهَرى شاة  حُمَفن 
م    368 أبو هريرة َمن  اشتَهَرى شاة  ُمَصرناة  فَهُهَو ابخلْ َيار  ثاَلثَة أاين

 342 ابن عمر َمن  اْشتَهَرى طََعام ا َفاَل يَب ْعُه َحىتن يَهْقب َضهُ 
 364 أبو هريرة بَهَهاَمن  اشتَهَرى َغَنم ا ُمَصرناة  فاْحتَهلَ 

َحد  الننَظَرْين    371 احلسن البصري َمن  اشتَهَرى ُمَصرناة  أْو ل ْقَحة  ُمَصرناة  فَهُهَو هَ 
 782 أم  سلمة من شرب يف إانء  من  هب أو فضة

 536 أبو هريرة َمن  اطنَلَع يف بَهْي   قَهْوم  ب َغرْي  إ هن  ْم، فَهَقْد َحلن هَلُمْ 
 706 أبو أهريرة قبة مؤمنة: أعتق هللا بكل  إرب  منها إْراب  منه من النارمن أعتق ر 

ا وَلُه ماٌل فَماُل اْلَعْبد  له  710 ابن عمر  َمْن أْعَتَق َعْبد 
 131 جابر بن عبد هللا من أعطى يف صداق امرأة ملء كفيه سويقا فقد استحل  

ُقُص م ْن َعمَ   306 أبو هريرة ل ه  ُكلن يَهْوم  ق ريَاطٌ َمْن َأْمَسَك َكْلب ا فإ ننُه يَهنهْ
 322 أبو سعيد م ْن أْيَن هذا؟ فقال بالل: َمٌْر كان عندان َرد يءٌ 

 375 ابن عمر َمْن اَبَع ََنْال  َقْد أُب  َرْت فَثَمُرَها ل ْلَبائ ع  
ُتلوهُ   609 ابن عباس َمْن َبدنل  ديَنُه فَاقهْ

ا بَهىَن  د  ت ا يف  اجْلَننة  َمْن بَهىَن هلل  مْسج   665 عثمان بن عفان هللاُ َلُه بَهيهْ
َيض  827 جابر بن عبد هللا َمْن َتسمنى ابمسي فال يَهَتَكىنن بُكنهْ

 691 أبو هريرة َمْن َتوىلن قَهْوم ا بَغرْي  إْ ن  َمَوال يه  فَهَعَلْيه َلْعَنُة هللا  واملاَلئ َكة  
يَلةَ َمْن َجرن إزَارَُه ال يُريُد بذلك إال    768 عبد هللا بن عمر  املَخ 

 775 عبد هللا بن عمر  َمْن َجرن ثْوبَُه ُخَيالَء ملْ يَهْنظُر  هللاُ إليه يَهْوَم القيامة
 777 عبد هللا بن عمر َمْن َجرن ثْوبَُه ُخَيالَء مَلْ يَهْنظُر  هللا إليه يوَم القيامة
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َب ابلسنواد  َسونَد هللا َوْجَهُه   794 أبو الدرداء يَهْوَم اْلق ياَمة  َمْن َخض 
بْ  فلُيج   105 ابن عمر َمْن ُدع َي إىل ُعْرس  أو حنو ه  

َبها َبة  فه َي له نُوٌر إىل أْن يَهْنت َفها أو خْيض   791 عمرو بن عنبسة َمْن شاَب شيهْ
نيا ُكل  َف يَهْوَم القيامة  809 ابن عباس َمْن َصونَر ُصورَة  يف الد 

 688 ابن عمر  ُغاَلم ا َلُه حًدا مَلْ َيَْت ه  أْو َلَطَمهُ َمْن َضَرَب 
 630 النعمان بن بشري َمْن َضَرَب يف  َغرْي  َحد   أْربَع َ  فَهُهَو م َن اْلُمْعَتد ينَ 

ُتلوهُ   609 زيد بن أسلم َمْن غيهنَر ديَنُه فَاقهْ
ه  مثن رَجَع إلْيه  فَهُهَو َأَحقُّ ب  845 أبو هريرة هَمْن قاَم م ْن ْنل س 

 814 الربيع بن  معو   َمْن كان أْصَبَ  صائم ا فَهْليُت من َصْوَمهُ 
 144 سرة بن معبد َمْن َكاَن ع ْنَدُه َشْيٌء م ْن هذه الن  َساء  

، فَهَلْيَس َلُه أْن يَب يَع َحىتن   431 جابر َمْن كاَن َلُه شر يٌك يف  رَبْهَعة  أْو ََنْل 
 325 فضالة بن عبيد واليوم اآلخر فال َيخذن إال مثال مبثل من كان يؤمن ابهلل

ا َواَل وال د ا ُرْك َوَلد   741 أبو سلمة  َمْن مَلْ يَهتهْ
م  حَمَْرم  فَهُهَو ُحرٌّ   682 ابن عمر َمْن َمَلَك  ا رَح 
م  حَمَْرم  فَهُهَو ُحرٌّ   684 مسرة بن جندب َمْن َمَلَك  ا رَح 
 838 جابر بن عبد هللا هو يقول: أان أان.من هذا؟ قل : أان. فخرج و 

 771 عبد هللا بن عمر َمْن هذا؟.قلُ : عبد هللا بن عمر. قال:إْن ُكْنَ  عبَد هللا فاْرَفْع إزاَركَ 
 834 حيىي بن سعيد َمْن حَيُْلُب هذه؟
؟  715 جابر بن عبد هللا َمْن َيْشرَت يه  م ّن  

 730 ابن عباس  َضىنَهَعم، َفَدْيُن هللا أَحقُّ أْن يُهقْ 
ن   748 أبو حذيفة أْن نْشَرَب يف آن َية  الذنَهب  والف ضنة   هَناان الننيب 

 829 مسرة بن جندب أْن ُنَسم  َي رقيَقنا هربعة أمساء: هناان رسول هللا 
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ْيع  بَهْعض    هنى الننيبُّ  َُ  100 ابن عمر أن يبيَع بعُضُكم على ب 
 ُّ يَئة  عَ  نَهَهى الننيب  حْلَيَهَوان  َنس   334 مسرة ْن بَهْيع  احْلَيَهَوان  اب 
 ُّ  312 ابن عمر َعْن َعْسب  اْلَفْحل   نَهَهى الننيب 
 753 عمر بن اخلطاب عن لبس احلرير إال  هنى نيب هللا 

 760 أنس بن مالك أْن يَهتَهَزْعَفَر الرنُجلُ  نَهَهى رسول هللا 
 348 أبو هريرة قنى اجْلََلبُ أْن يُهتَهلَ  هَنى َرسول هللا 
 167 عمر بن اخلطاب أْن يُهْعَزلَ  نَهَهى َرسوُل هللا 
َْصَحاب  اْلَعَراايَ  نَهَهى رسول هللا   395 جابر َعن  اْلُمَحاقَهَلة  واْلُمَزابَهَنة ، وَأ  َن أل 
َا يَهْزرَ  نَهَهى َرُسوُل هللا   420 رافع بن خديج ع ثالثةٌ َعن  اْلُمَحاقَهَلة  واْلُمَزابَهَنة ، وقال: إمنن
 699 أبو هريرة عن بَهْيع  احلََْصاة ، وعْن بَهْيع  اْلَغَرر   نَهَهى رسول هللا 
َبت ه   نَهَهى رسول هللا   692 ابن عمر  َعْن بَهْيع  اْلَواَلء  َوَعْن ه 
َراب  اجْلََمل   نَهَهى َرُسوُل هللا   312 جابر َعْن بَهْيع  ض 
 362 جابر ْن بَهْيع  َفْضل  اْلَماء  عَ  هَنى رسوُل هللا 
 408 بدون َعْن بَهْيع  َما لَْيَس ع ْنَدَك، َوَأْرَخَص يف  السنَلم نَهَهى َرُسوُل هللا 
 308 ابن عباس َعْن مثَن  اْلَكْلب   نَهَهى َرُسوُل هللا 

 553 الراء بن عازب َهَكَذا جتَ ُدوَن حدن الزناين  يف ك َتاب ُكمْ 
؟َهْل لَ   226 أبو هريرة َك م ْن إب ل 

 288 ابن عباس َهالن َأَخْذمُتْ إَهابَهَها، َفَدبَهْغُتُموهُ 
 581 نعيم بن هزال َهالن تَهرَْكُتُموُه، َلَعلنُه يَهُتوُب فَهيَهُتوُب هللا َعَلْيه  
 582 أبو هريرة َهالن تَهرَْكُتُموُه، َلَعلنُه يَهُتوُب فَهيَهُتوُب هللا َعَلْيه  

 782 حذيفة بن اليمان م يف الدنيا وهن  لكم يف اآلخرةهن  هل
َها َصَدَقٌة، ولَنا َهد ينة  639 أنس ُهَو َعَليهْ
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 220 عائشة ُهَو َلَك اي َعْبُد، الَوَلُد لْلف راش  
َنُكَما ب ك َتاب  هللا َ ن بَهيهْ ي ب َيد ه ! أَلَْقض   567 أبو هريرة وزيد والنذي نَهْفس 

 242 ركانة  إالن واحَدة ؟ فقال رُكانَةُ وهللا َما َأَرْدتَ 
ْنُكُم الرنْنَةَ   871 عائشة َوأْمل ُك إْن كاَن هللا نَهزََع م 

ْلَمْرَأة  524 عمرو بن حزم وأنن الرنُجَل يُهْقَتُل اب 
 165 أبو سعيد اخلدري َوإننُكْم لَتَهْفَعُلوَن  لك؟

 639 بريدة  اْلمريَا ُ َوَجَب أْجُرك  َعَلى هللا، َوَردنَها َعَلْيك  
ا، فَخيهنَرها رسول هللا   189 عائشة وكان َزْوُجها َعْبد 

َدة ،  236 ابن عمر وكاَن عبُد هللا طلنقها َتْطليَقة  واح 
 692 عائشة اْلَواَلُء ل َمْن َأْعَتقَ 

؟  734 أسامة بن زيد  َوَهْل تَهَرَك لَنا َعق يٌل م ْن َمْنز ل 
 610 جابر بن عبد هللا د ْل إ ا مل أُكْن أْعد ُل؟ويْهَلَك! وَمْن يَهعْ 

خْلَْمر    297 أبو سعيد اَي أَيهَُّها النناُس! إنن هللَا يُهَعر  ُض اب 
نْ  ُهْم َوَمْن مَلْ حُيْص  نهْ ىَل َأر قنائ ُكُم احْلَدن َمْن أْحَصَن م  َُ  615 علي اَي أَيهَُّها النناُس: أق يُموا َع

 605 ائشةع اي رسول هللا! أخرجه
يه ابمسك  825 علي بن أيب طالب اي رسول هللا! إْن ُول َد يل م ْن بَهْعد َك َوَلٌد ُأمَس  

! ال ُتْسب لْ   771 املغرية بن شعبة اي ُسْفياَن ْبَن سْهل 
 807 عائشة اي عائَشُة! أَشدُّ الن اس  عذااب  عند هللا يَهْوَم القيامة: 

 188 ابن عباس ب   ُمغيث  َبريَرةَ اي َعبناس أاَل تَهْعَجُب م ْن حُ 
َها احْلَدن   618 علي اَي َعل يُّ اْنطَل ْق فأق ْم َعَليهْ

ْنُكُم الَباَءةَ  ، من  اْسَتطَاَع م   86 ابن مسعود اي َمْعَشَر الشنَباب 
 59 أبو موسى األشعري يرفع إليه عمل الليل ابلنهار
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 59 عريأبو موسى األش يرفع إليه عمل النهار قبل الليل
 532 عمران بن حص  يَهَعضُّ أحدُُكْم أخاُه َكَما يَهَعضُّ اْلَفْحُل، اَل د يََة له
 780 ابن عباس  يَهْعم ُد أَحدُُكْم إىل مَجَْرة  م ْن انر  فَيْجَعُلها يف يد ه  
ل  احلمام   بوَن ابلسنواد  كحواص   793 ابن عباس َيكوُن قَهْوٌم خَيْض 

 
 واملقطوعة:فهرس اآلاثر املوقوفة 

 الصفحة صاحب األثر  طر  األثر
ْبِه  بْيه هَّ أحًدا و ت ْبِك المَّضاِ ة أىِب سائ م  أْزواج  الرَّيبّ    206 أم سبمة  أنَّ ي ْدر 

 586  مم وه اخلراب  حممأب مه أهل اليمه قالمجا: وِغْت! أيت  مم وه اخلراب 
ِ و ِموّ ه، وِحم ِمْت ِ ِبْيه اممِأِت ه    244  ممان وه احلصني أمث 

 616  بد الممحه وه أيب ليبه أْبرِْكت  وِكِقااِي اأْلِْ ِصار  ِوه ْم ِيْضم و مجِن اْلمِجل يِدِب م ْه ِواِلئ د ه مْ 
ِم ِ ِبْيه  قِكْبِل تِكمْجوِت ه    601  بد هللا وه  باس  إذا ِحاِرِب فِكِقِتِل فِ ِبْيه  اْلِقْتل  إْن ظ ه 

ْساِلم ، إذا ِسبِكْيِت اْلِمج   ،   م ِض ِ ِبْيه هَّ اْ   يَِّة ِوِ ِبِدِب اأْلِْوًثن   194 إوماهيم الرش ي مجس 
إذا طِبَِّق المَّج ل  اْممِأِِته  فِدِرِبْت يف الدَّم  مه احلِْيِضة  

 الثَّالثة
 259  بد هللا وه  مم 

 268  بد هللا وه  مم  إ ِذا ِوِضِ ْت مِحِْبِها فِكِقْد ِحبَّتْ 
 438  ثمان وه  هان قِكِ ت  احْل د وب  يف  اأْلِْرض  ِفاِل ش ْهِ ةِ إذا وِ 

 244  بد هللا وه  باس  أِْرِسْبِت م ْه ِيد ِن ِما كاِن ِلِك م ْه ِفْضلٍ  
 210  ائشة أْرض   يه  ْشِم ِرِضِ اٍا حىتَّ يْدر ِل  بيَّ 

ر مجا و ه  أ ب ِمك مْ   292 ه  مم  بد هللا و اْسِتْصب ح مجا و ه ، ِو ابَّه 
 338  بد هللا وه  مم  اشمى راحبة أبرو ة أو مب مضممج ة  بيه

 292 أومج س يد اخلدري ا ته مجا وه وال أتكبمجه
ِرةِ  ، فإنَّ اأْل ِسْيهِ  أ ِسْيه ِ  ج ِهيكْ  451  مم وه اخلراب  أمَّا وِكْ د ، أيُّها الرَّاس 
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ا كا )أْوِهِم( -وهللا يغهم له–إّن اوِه  مم   155 اوه  باس ن ه ا ، إمنَّ

  ّ ي ِ ائ ِشِة ِزْوِج الرَّيب   790  ائشة  أْرِسِبْت إ َّ اْلِبار ِحِة ِجار يِكِتها  إنَّ أ مّ 
حْلِمَّب    509  مم وه اخلراب  أنَّ ًثو ِت ْوِه الضَّحَّان األ صاري أرربه أ َّه ِوِجِد وِ  ريًا ح 

 606 حهصة ورت  مم  ِمهْتا، واْ تِكِمِفْت و لكِسحِ  -رضي هللا  رها–أنَّ ِجار يًِة حلهصة 
ْلِمديِرة ، طبَِّق اْممِأِِته  أْلًها  243  مم وه اخلراب  أنَّ ِرج اًل ِورَّااًل كاِن ح 

 630 الر مان وه وشري  أنَّ ِرج اًل يك ِقال  ِله : ِ ْبد  المَّمْحِه  ْوه  ح رِكنْي ِوِقِ  ِ ِبه ِجار يِة  اْممِأِت ه  
ْصبمجِغ حملْشق  أنَّ  

ِ
 762  بد هللا وه  مم  بد هللا وه  مم كان يْبِبس  الثمْجِب امل

 678  بد هللا وه  مم  أنَّ ِ ْبِد هللا ْوِه   ِمِم ِور ِ  م ْه ِحْهِصِة ورت    ِمِم ِباِرِها
 579  مم وه اخلراب  أهه رج لا وهمج حلشام، ِف ِِكِم ِله   أنَّ  مم وه اخلراب 

 606  مم وه اخلراب  ِكِتِب إىِل ِجْز   ْوه  م ِ او يِة  مِم وه اخلراب أنَّ    
 225  مم وه اخلراب  أّن  مم وه اخلراب كان يبي  أوالب اجلاهبية مبه  اّب اهم 

 765  مم و ثمان أنَّ   ِمِم ْوِه اخلِْرَّاب  و  ثماِن ْوِه  ّهاِن رضي هللا  رهما كاه يِكْهِ الن ذلك
ِ اِ  ِلِقتِكْبتك ه مْ أنَّ ن اِل  : ِلمج  اْشتِكِمِن ف يِها أِْهل  ِصركْ  527  مم وه اخلراب  ًما ق ت ِل ن يِبًة، فِكِقاِل   ِمم 

 245  بد هللا وه  ممو  إمنا أ ت قاص، المجاحدب تبيرها، والثال ة حتمّ مها 
 584 هان ثمان وه   أ ه أيت حممأب ولِدْا يف ستة أشهم، ف،مم هبا  ثمان أْن تك ْمِجمِ 

 620  مم وه اخلراب  أ َّه  أقاِم احْلِدَّ ِ ِبه ق داِمة وه مظ مجن وهمج مميض
ِم لبِكر ها يف  ِْدي ها، ا كا ْت م ي اممِأيت فح ص   204  بد هللا وه مس مجب أ َّه جا ه رجلا، فقاِل ِله: إهنَّ

 586  مم وه اخلراب  أ ه رف ت إليه اممأب ليس هلا زوج وقد محبت
 215 اوه  باس  ئ ِل  ه رجٍل كا ْت له اممأهن، فِ،ْرِضِ ْت إحدامها نالًماأ َّه س  

 648  بد الممحه وه  مجف أ ه فّضل و  أمّ  كبثمجم ور ْحٍل ِقِسِمه  وِكنْيِ ِوِلد ه  
 616 أ س وه مالك  أ َّه  ِكاِن إذا ِزىِن مِمْب مجك ه  ِضِموِه  احْلِدَّ 

ْرمِْ ج فقال: أ ّه مّم  به جمبٍس مه جمالس و   863  بي وه أيب طالب  متيم وهم يب بمجن حلشّ 
ْره   ِه احلِْيِضة  الثَّال ثِة، فِقْد وِم ِئْت م   258 زيد وه ًثوت إ كَِّها إذا بِرِبت  يف الدَّم  م 
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ا ا ْكتِكِقِبْت حهصِة ورِت  بد الممحه وه أيب وكم حني ِبِرِبْت   258  ائشة  أهنَّ

 629  مم و بي واوه مس مجب  ي وجد م  املمأب يف حلاف واحد مائة جبدبأهنما جبدا الّمجل ال
 777  بد هللا وه مس مجب إيّن  ِرج لا مِحْش  السَّاقِكنْي  

 742 أومج وكم الصديق إين قْد رِأِْيت  يف الكاللة رأاًي، فإْن كان صمِجاًح ِفم ِه هللا 
 152 اوه  مم  أِو يِكْ ِمل  ِهِ ا م ْسب ما؟

 338  بي وه أيب طالب  اًل لِه  ي ْدِ ه   ِصْيه ريًا و   شميِه وِ  ريًا إىل أِجلٍ حِع هِِ 
ْم ِسائ ِمه هَّ وِكنْيِ   سائ كِ  ْرِك وثاِل ، واْقس   243  بي وه أيب طالب  حِ ْت م 

ا  اِيا  هللا ه ز ًوا ْرِك وثال ، وسائ م ه هَّ و ْزرا ا َِّْ ِا هب   245 باس  بد هللا وه   ِحِ ْت م 
 153 اوه  مم تدري فيم أ زلْت؟

 178 أتا  ورت أيب وكم تِكِزوَِّج   الزُّوِكيكْم  وما لِه  يف اأْلِْرض  م ْه ِماٍل، واِل مِمْبمجنٍ 
 168 اوه  باس تست،مم احلمب يف ال زل، وال تست،مم األمة

 168 اوه مس مجب ت ْسِتْ،ِمم  احْل مَّب ، ِويك ْ ِزل  ِ ه  اأْلِِمة  
دّ يق  ِق أومج وكم الصّ   663 أومج وكم احلميدي  ودار ه  مبكَِّة  به ِوِلد ه ، فهي إىل اليِكمْجم ِتِصدَّ

ِ ًة ِوت ْس  مجِن   ْدِوانا   243  ثمان وه  هان  ال  حت ِمّ م ها ِ ِبْيِك، ِوِسبكْ
ِ ةا وت ْس  مجِن ِفْضلا   244 املغريب وه ش بة  اِل ا حي ِمّ ْمِرها  بْيه، وِسبكْ

ا  ِرجلا إىل  بد  هللا وه  مم، وأه مِ ه  ْرِد بار  الِقضا ، ِيْس،ِل ه   ْه ِرضا ة  ج
 الِكبري؟

 204  بد هللا وه  مم 

 629  مم وه اخلراب  جبد اجلارية اليت ز ت وي تكه  بمت وتحممي الزه مائة جبدب
 301 وه مس مجب بد هللا  ِذحِبِْت مِخِْمِها الشَّْمس  ِواْلم ْبخ  ِواحلْ يِتان  

 704  بد هللا وه  مم  رّب مكاتبا يف المّق، ف،مسك ما أر ه مره
ْمنا  رف  إىل  مم وه اخلراب   631  مم وه اخلراب  أّن رجال ِوِقِ  ِ ِبه ِجار يٍِة ِله  ف يِها ش 

 184 املغريب وه ش بة ر ف ِ  إليه   رّ نيا، ف،جَِّبه  ِسِرةً 
م ال  ْرِمْ ج  ِمْيس   862  بي وه أيب طالب  ِجمالشّ 

 607 جردب  قتل ساحمًا  رد المجليد وه  قبة مث قال:أأتتمجن السحم وأ تم تبصمون
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 183  مم وه اخلراب  ِقِضه   ِمم  يف الَّ  ي اِل ِيْسِتر ي   الرّ ِساِ ، أْن يك ِنجَِّل ِسِرةً 

جيبس أحدهم  كان أومج وْكم و مم و ثمان وه  هان 
 ممِوّ ً ا

 765 م و مم و ثمانأومج وك

ِ و ِمج ٍل ِقْد ِطبَِّق اْممِأِتِه   الًث يف جِمْب ٍس أْوِجِ ه    243  مم وه اخلراب  كاِن   ِمم  إذا أيت 
و ل  يف  ِزِمان    ِمِم ْوه  اخلراب   509  مم وه اخلراب  إواًل م ِنوكَِّبةً  ِكاِ ْت ِضمِجالُّ اْ  

 123  مم وه اخلراب ي المأي مه أهبهاال تركخ املمأب إال إبذن وليها، أو ذ
 660 شميخ  ال حبس  ه فمائض هللا  ز وجل

 302  مم وه اخلراب ال حيّل رّل مه مخم
 359  مم وه اخلراب  اِل يِكْ م د  رِجالا أبْيد يه ْم ف ض مجلا م ْه أذهاٍب، إىِل ر ْزٍق 

ا حىتَّ ت ْسب مِ   193 احلسه البصمي  اِل يِكْقِمهب 
 128  بي وه أيب طالب صداق أقل مه  شمبال يكمجن 

ْرِمْ ج إال راط ا   863 أومج ممجسه األش مي ال يْبِ ب  حلشّ 
 218 اوه مس مجب ال يِكْرظ م  هللا إىل ِرج ٍل ِ ظِِم إىل فِكمْج  اْممِأب واوْكِرت ها

ِ هلما  226  مم وه اخلراب  لبَّسا فِببّ ْس  بيهما، ولمج ويّرا لبنيّ 
 244 اوه مس مجب أْن يك بكْق مجا ِ ِبْيِك، ح ْت م ْرِك وثاِلٍ ، وسائم ه هَّ  دوانا  ِلِقْد أراب وا

 92 اوه مس مجب لمج ي يبق مه الدهم إال ليبة، ألحببت أن يكمجن   
 258 أومج وكم وه  بد الممحه ِما أِْبرِْكت  ِأِحًدا م ْه فك ِقهائ را إالَّ ِوه مِج يقمجل ِهِ ا

 672 القاسم وه حممد  الَّ وه ْم ِ ِبه شم وط ه ْم يف أْممِجاهل  ْم، ِوفيما أ رمجاِما أْبرِْكت  الرَّاِس إ
 834  مم وه اخلراب ما اتك؟ قال همب.

 425 أومج ج هم  ما حملديرة أهل ويت هجمب 
 647 أومج وكم الصديق ما م ِه الرَّاس  أِحدا أِحبُّ إ َّ ن ىًن وِكْ د ي وهللا اي ورية! 
 92  مم وه اخلراب الركاح إال  جز أو فجمجرما مير ك مه 

نِي ِمااِ  نَّ ِبيْكِره  ِحلَّ ح   461 اوه شهاب  ِمِضت  السُّرَّة  أبِ 
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 235  بد هللا وه  مم  ِمِكْثت    ْشميِه سرًة حي ِدّ     ِمْه ال ِأهتَّ م : أنَّ اوِه   ِمِم طبَِّق 

 146 اوه  باس م ْه ِحي ت  أممِكم أْن ِت ِتز لمجه هَّ 
ِي  بيه أْن يِكْغب ِبه الرّ سا  فال أْرشه أْن يِكْغب بكِْركِ   107 أومج أيمجب مه ر ش 

 269  بد هللا وه  مس مجب ِمْه ِشاِ  اِلِ ركْت ه ، أِل ْ ز ِلْت س مجِرب  الرّ ِسا   اْلق ْصِمى وِكْ ِد اأْلِْروِكِ ة  اأْلِْشه م  ِوِ ْشمًا
ْره  اْممِأِت ه  ِمْه طِبَِّق اْممِأِِته   الًًث فِكِقدْ   244  بد هللا وه  مم   ِ ِصه ِروَّه ، وحِ ْت م 

ٍم، أْو ِ ِبه ِوْجه  ِصِدِقٍة، فإ َّه  اِل يِكْمج    فيها بة  رح  ِبًة ل ص   652  مم وه اخلراب  ِمْه ِوِهِب ه 
 652  بي وه أيب طالب  املمجاهب  ال ة: ممجهبة يك مِاب  هبا ِوْجه  هللا

 249  بي وه أيب طالب  ِده  مثا ني؛ فإ َّه  إذا شم ِب ِه ى ِكِمى أْن جِتْب  
 554  مم وه  بد ال زيز هنه أن يستحبف الرصارى وغري هللا

: ال. قال: فتزوَّج؛ فإنَّ رري ه ه األّمة  88 اوه  باس هل تزوَّْجِت؟ قبت 
 863  بد هللا وه  مم  همِج شمد مه الركَّْمب  

ًما بون   648  مم وه اخلراب   بد هللا و بيد هللا وزيدِوِهِب اوْكِره   اص 
ها  184  بي وه أيب طالب  يك ِنجَّل  اْل  رّ ني  ِسِرًة، فإْن أِصاوِكِها، وإالَّ ِفه ِي أِحقُّ و رِكْهس 

رِكه ِما  184 اوه مس مجب  يك ِنجَّل  اْل  رّ ني  ِسِرًة، فإْن جاِمِ  وإالَّ فك مّ ِق وِكيكْ
ت ْم    193 احلسه البصمي   مجّجهها.... ِتْصرِك  مجن إذا ِسبِكيكْت ممجه هَّ؟ قال:اي أح س يد كيف ك ركْ

 154 اوه  مم  اِي ِهف    ِهْل تِكْ ِبم  ِما أْمم  ه ه اْشية؟
 168 اوه  مم  يك ْ ِزل  ِ ه  اأْلِِمة ، وت ْسِتْ،ِذن  احْل مَّب  

 
  فهرس املصطلحات العلمية، والكلمات الغريبة: 

 375 أوّ ِماْ 
 271 حدابا 

 475 االجتهاب
 462 أشهيت
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 420 أقبال اجلداول
 310 األكمجام
 86 البا ب
 661 البحريب

 144 وكمب  يرا 
 91 التبتل

 153 التحميض
 556 التدمية
 378 تزهمج

 772 تصركّ 
 627 الت زيم

 347 تبقي المكبان
 267 ترشب
 790 الثغامة

 753 جبة طيالسة
 647 جاّب  شميه وسقا

 661 احلام
 660 احلبس 
 221 احلِجم  
 452 حِمب
 278 حبس

 777 محش الساقني
 772 احلرف 
 464 احلمجالة
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 452 بان م مضا
 127 الدا ق
 279 بوم

 648 ذو وره ورت رارجة
 431 رو ة 
 409 المهه
 452 ريه وه
 661 سائبة

 677 السكىن
 399 السبم
 818 سهمجب
 754 سريا 

 575 شّكت 
 617 مالمش

 364 مشرا 
 233 الرالق البد ي 

 872 الظئم
 312  سب

 107  ضابيت الباب
 670 ال ممى

 360  ممجب كبده
 183 ال  ّرة
 107 ق مام

 543 القسامة 
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 515 القصاص
 278 ق ب
 872 القني

 213 لنب الهحل
 563 الب ه 
 494 البقرة
 555 البمج 

 420 املاذايها
 181 جمخٍّ 
 145 شحما

 279 مدق 
 107 مزّوقا
 262 املصماب
 279 مهظ 
 450 املهبس
 279 ممجج 

 752 ميثمب األرجمجان
 143  كاح املت ة

 660 المجقف 
 661 المجصيبة
 781 جيمجم
 181 يبّم هبا
 225 يبي 
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 :فهرس األماكن والبلدان
 الصفحة اسم املكان

 571 أسمجان
 488 سجستان

 571 فدن
 

 الم املرتجم هلم:فهرس األع
 36 إوماهيم اوه فمحمجن

 194 إوماهيم الرش ي
 64 )أومج إسحاق ا سهمايي (إوماهيم وه حممد 
 69 )أومج إسحاق الشاطيب(إوماهيم وه ممجسه 
 92 إوماهيم وه ميسمب

 186 إوماهيم وه إتا يل )اوه  بية(
 497 أيب وه ك ب

 117 أمحد وه إبريس )القمايف(
 88 ني )البيهقي(أمحد وه احلس

 148 أمحد وه سالمة )الرحاوي(
 87 أمحد وه ش يب )الرسائي(

 63 أمحد وه  بد احلبيم )اوه تيمية(
 162 أمحد وه  بي )اوه حجم(
 40 أمحد وه حممد اوه احلباب
 40 أمحد وه حممد اوه احلباب
 6 أمحد وه حممد وه حربل

 101 أسامة وه زيد
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 191 أسامة وه زيد
 62 وه راهمجية إسحاق

 715 أومج إسحاق اجلمجزجاين
 178 أتا  ورت أيب وكم

 157 إتا يل وه إسحاق )القاضي( 
 72 إتا يل وه  مم )اوه كثري(

 189 األسمجب
 452 أسيه 

 159 أشهب وه  بد ال زيز
 152 أصب  وه الهمج

 214 أفبخ أرمج أيب الق يس
 871 األقمع وه حاوس

 655 أم أميه
 655  أم سبيم

 209 أم كبثمجم ورت أيب وكم
 99 أم كبثمجن ورت  بي

 38 أيمجب وه حممد الههمي )أومج الصرب(
 188 وميمب

 815 وسم وه س يد
 853 وشري وه  بد املر ر )أومج لباوة األ صاري(

 258 أومج وكم وه  بد الممحه
 186 متيمة ورت وهب

 509 ًثوت وه الضحان األ صاري
 249  مجر وه زيد
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 769 وم وه سبيم )أومج جمي(جا
 95 جاوم وه  بد هللا
 166 جدامة ورت وهب

 853 جمهم )أومج   ببة(
 512 جميم وه  بد هللا 

 735 ج هم وه أيب طالب
 708 جردب وه جرابب )أومج ذر الغهاري( 

 101 أومج اجلهم وه ح يهة
 833 جمجيمية ورت احلار 

 51 حاجي ربيهة
 785 ب األ صاري()أومج قتاباحلار  وه رو ي 
 152 احلار  وه ي قمجب
 243 حبيب وه أيب ًثوت

 648 حبيبة ورت رارجة وه زيد
 205 أومج ح يهة

 832 حزن وه وهب
 192 احلسه البصمي

 116 احلسه وه  بي احلبمجاين
 44 أومج احلسه القمشي

 44 أومج احلسه وه حيىي القمشي
 73 حسرني تبمجف

 151 حهصة ورت  بد الممحه 
 189 احلكم

 284 حكيم وه حزام
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 270 محاب وه أيب سبيمان
 107 مْحد وه حممد )اخلرايب(

 250 محزب وه  بد املربب
 797 محيد وه  بد الممحه وه  مجف

 272 محيد وه هف 
 182 حرش الصر اين

 851 حريهة )أومج حمّب المقاشي(
 259 رارجة وه زيد

 87 رالد وه زيد )أومج أيمجب األ صاري(
 847 رالد وه  قبة وه أيب م ي 

 149 رزمية وه ًثوت 
 271 اخلبيل وه أمحد الهماهيدي
 186 باوب وه  بي )الظاهمي(

 308 راف  وه رديج
 401 أومج راف 

 814 الموّي  ورت م مّجذ وه  هما 
 153 روي ة وه أيب  بد الممحه

 185 رفا ة القمظي
 241 ركا ة وه  بد يزيد
 272 يانرمبة ورت أيب سه

 272 رمبة ورت أيب سهيان )أم حبيبة(
 182 رويه  وه ًثوت 

 688 زاذان
 867 الزارع ال بدي
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 178 الزوري وه ال مجام
 810 أومج زر ة )اوه  ممو وه جميم(

 92 أومج الزوائد
 258 زيد وه أسبم 
 224 زيد وه حار ة

 299 زيد وه سهل )أومج طبحة(
 243 زيد وه وهب 
  116ريب زيرب ورت ال

 205 زيرب ورت أم سبمة
 272 زيرب ورت جحش

 107 ساي وه  بد هللا وه  مم
 205 ساي ممجىل أيب ح يهة

 144 سربب وه م بد
 267 سبي ة

 485 سحرمجن
 267 س د وه رمجلة
 841 س د وه  بابب

 165 س د وه مالك )أومج س يد اخلدري(
 123 س يد وه املسيب
 92 س يد وه جبري

 152 وه يسار س يد
 196 سهيان الثمجري

 771 سهيان وه سهل
 61 سهيان وه  ييرة
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 106 سهيرة أومج  بد الممحه 
 87 سبيمان وه األش ت )أومج باوب(
 75 سبيمان وه ربف )الباجي( 

 258 سبيمان وه يسار
 817 سهل وه حريف
 95 سهل وه س د 

 205 سهبة ورت سهيل
 242 سهيمة

 221 سمجبب ورت زم ة
 226 شميخ القاضي

 772 الشميد وه سمجيد
 478 شميك وه سحما  

 717 الشمجكاين 
 267 صبة وه و كك )أومج السراول(

 628 صبي  التميمي
 272 صشم وه حمب )أومج سهيان(

 770 )أومج أمامة الباهبي(صدي وه  جالن 
 867 صهمجان وه  سال
 111 صهية ورت حيي

 725 الضحان
 92 طاووس 
 34  ائشة

 116 أومج ال اص وه الموي  
 783  امم وه اجلماح )أومج  بيدب(
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 131  امم وه روي ة
 270  امم وه شماحيل )الش يب(

 765  باب وه متيم
 284  باب وه  سيب )أومج المجضي (

 188 ال باس وه  بد املربب
 742  بد احلق وه نالب )اوه  رية(
 73  بد احلي وه أمحد )اوه ال ماب(

 129 لممحه وه أيب وكم )السيمجطي( بد ا
 790  بد الممحه وه األسمجب وه  بد يغمج 

 185  بد الممحه وه الزَّوري
 152  بد الممحه وه القاسم )ال تقي(

 237  بد الممحه وه أميه
 451  بد الممحه وه بالف
 151  بد الممحه وه ساو 
 139 )أومج محيد السا دي( بد الممحه وه س د 

 46 ه وه صشم )أومج هميمب( بد الممح
 38  بد الممحه وه  يسه وه املبجمجم
 451  بد الممحه وه ك ب وه مالك
 774  بد الممحه وه ي قمجب اجله 
 88  بد المزاق وه مهام الصر اين

 40  بد ال ظيم وه  بد القمجي املر ري
 73  بد القابر وه حممد القمشي

 855  بد هللا اوه أيب زيد
 488 ه أيب وكمب بد هللا و
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 655  بد هللا وه أيب طبحة
 91  بد هللا وه أمحد )اوه قدامة(

 203  بد هللا وه الزوري
 663  بد هللا وه الزوري )احلميدي(

 856 )أومج السائب األ صاري( بد هللا وه السائب 
 61  بد هللا وه املبارن
 668  بد هللا وه هيل 
 204  بد هللا وه بيرار

 765  وه زيد بد هللا
 38  بد هللا وه سبيمان اوه حمجط هللا 

 92  بد هللا وه  باس 
 160  بد هللا وه  بد احلكم

 268  بد هللا وه  بد الممحه )أومج سبمة(
 146  بد هللا وه  بد الممحه )الدارمي(

 289  بد هللا وه   كيم
 104  بد هللا وه  مم

 75  بد هللا وه  ممو 
 134 )أومج ممجسه األش مي(يس  بد هللا وه ق

 195  بد هللا وه حمرييز
 59  بد هللا وه مس مجب

 854  بد هللا وه هف 
 43  بد املنمه وه ربف )الدمياطي(
 65  بد املبك اجلمجي  )إمام احلممني(
 49   بد المجهاب وه  بي وه  صم
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 220  بد وه زم ة
 815  بيد هللا اخلمجالين

 488 ب بيد هللا وه أيب وكم 
 816  بيد هللا وه  بد هللا وه  تبة

 88  بيد وه س د
 220  تبة وه أيب وقاص

 790  ثمان وه  امم أومج قحافة
 791  ثمان وه  بد هللا وه ممجهب

 191  موب وه الزوري
 195  را  وه أيب رحح

 245  را  وه يسار
 306 )أومج مس مجب األ صاري( قبة وه  ممو 

 734  قيل وه أيب طالب
 774 ال ال  وه  بد الممحه 

 39  بي اليحصيب )أومج احلسه(
 106  بي وه أيب طالب

 113  بي وه  مم )الدارقر (
 99  مم وه اخلراب

 451  مم وه  بد الممحه وه بالف
 244  ممان وه احلصني

 210  ممب ورت  بد الممحه 
 770  ممو وه زرارب األ صاري

 138  ممو وه ش يب
 791 وه  بسة ممو 
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 711  مري ممجىل اوه مس مجب
 39  مجض تقي الديه )أومج إوماهيم(
 301  مجميم وه  امم )أومج الدربا (

 861  يسه وه بيرار
 115 نيالن الثقهي

  106فاطمة ورت الريب 
 100 فاطمة ورت قيس

 864 أومج الهضل  را  املقدسي
 115 فريوز الديبمي

 273 القاسم وه سالم )أومج  بيد(
 38 القاسم وه فريب )الشاطيب(

 191 القاسم وه حممد 
 725 قتابب وه ب امة

 268 كميب وه أيب مسبم )أومج رشديه(
 451 ك ب وه مالك

 212 لباوة ورت احلار  )أم الهضل(
 152 البيت وه س د 

 6 مالك وه أ س )ا مام(
 263 املاوربي

 146 جماهد وه جرب
 825 حممد اوه احلرهية

 64 مد اوه الريب )الباقالين(حم
 182 حممد وه أيب وكم )اوه القيم(
 158 حممد وه أمحد )اوه جزي(
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 298 حممد وه أمحد )اوه رمجاز مرداذ(
 315 حممد وه أمحد )اوه رشد اجلد(

 130 حممد وه أمحد )اوه رشد احلهيد(
 72 حممد وه أمحد )ال هيب( 
 156 حممد وه أمحد )ال تيب(

 42 أمحد وه أيب وكم القمطيبحممد وه 
 6 حممد وه إبريس )الشاف ي(

 51 حممد وه إتا يل )البشاري( 
 160 حممد وه احلسه

 244 حممد وه إايس وه البكري
 49 حممد وه هبابر )الزركشي(

 112 حممد وه حبان )أومج حامت البسيت(
 43 )هال الديه املالكي(حممد وه سبيمان 
 235 حممد وه سرييه

 38 حممد وه  بد الممحه التجييب
 38 حممد وه  بد الممحه التجييب

 157 حممد وه  بد هللا )أومج وكم األهبمي(
 158 حممد وه  بيد هللا

 425 حممد وه  بي )أومج ج هم الباقم(
 192 حممد وه  بي )املازري(

 116 حممد وه  ممو 
 61 حممد وه  يسه )المم ي(

 806 حممد وه قيس
 162 ه ك ب القمظيحممد و
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 159 حممد وه حممد )احلراب(
 195 حممد وه مسبم )الزهمي(

 237 )أومج الزوري(حممد وه مسبم وه تدرس 
 96 حممد وه مسبمة

 97 حممد وه يزيد )وه ماجة(
 286 حممد  بد الممحه )اوه أيب ذئب(

 666 حمممجب وه أمحد )ودر الديه ال ي ( 
 388 حمممجب وه لبيد

 40 ل هيف )أومج احلسه(ممتضه ا
 810 مموان وه احلكم

 46 )صاحب الصحيخ(مسبم وه احلجاج 
 38 مص ب اخلش  )أومج ذّر(

 451 م اذ وه جبل
 101 م اوية وه أيب سهيان
 243 م اوية وه أيب حيىي
 689 م اوية وه سمجيد
 86 م قل وه يسار

 674 م مم وه راشد األزبي
 96 املغريب وه ش بة

 749 مبيكة
 512 املر ر وه جميم

 157 ممجسه وه إتا يل
 288 ميممج ة ورت احلار  اهلاللية
 241 هف  وه  جري وه  بد يزيد
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 284  ضبة وه  بيد )أومج ومزب األسبمي(
 316 الر مان وه وشري

 5 الر مان وه ًثوت )أومج حريهة(
 279   يم وه  بد هللا
 478 هالل وه أمية

 151 سبمة(هرد وه أيب أمية )أم 
 579 أومج واقد البيثي

 30 حيي وه شمف الرمجوي
 198 وه وكريحيىي ا

 742 حيىي وه أيب اخلري )ال مماين(
 503 حيىي وه س يد

 503 يزيد ممجىل املرب ت
 62 يمجسف اوه  بد الرب

 235 يمج س وه جبري )أومج نالب(
 461 يمج س وه يزيد
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هك(. 490أصمجل السمرسي لإلمام أيب وكم حممد وه أمحد وه أيب سهل السمرسي ا: ) .32
 م. بار امل مفة.1973-هك1393حققه أصمجله أومج المجفا األفغاين. ط/ 

لقم ن. أتليف الشيخ حممد األمني وه حممد املشتار اجلك  أضمجا  البيان يف إيضاح القم ن ح .33
هك(. وتتمته لتبمي ه الشيخ  رية 1393-1320الشرقيري املمجريتاين املالكي األفميقي )

م. بار 1996-هك1417حممد ساي. ا تىن هبا الشيخ صالح الديه ال اليبي. ط/ األوىل 
 إحيا  الما  ال ميب.

هم أمحد ال ثماين التها مجي، بار إحيا  القم ن وال بمجم إ ال  السره لإلمام احملد  ظ .34
 ا سالمية، كماتشي حكستان.

أ الم املمجق ني  ه رّب ال املني. أتليف ال المة أيب  بد هللا حممد وه أيب وكم وه أيمجب  .35
هك(. ضب  وت بيق و ميج حممد امل تصم حهلل البغدابي. ط/ 751-691اوه قيم اجلمجزية )

 م. بار الكتاب ال ميب.1996-هك1416األوىل 

ا  الم وهمجائد  مدب األحكام. لإلمام احلاف  ال المة أيب حها  مم وه  بي وه أمحد  .36
هك(. حققه  بد ال زيز وه أمحد 804-723األ صاري الشاف ي امل موف حوه املبقه )

 م. بار ال اصمة.1997-هك1417املشيقخ. ط/ األوىل 

ليف مشس الديه حممد وه أيب وكم وه قيم اجلمجزية إنا ة البههان مه مصايد الشيران. أت .37
م. 1992-هك1412هك(. حققه وكتب همجامشه حممد حامد الهقي. ط/ 691-751)

 بار الكتب ال بمية.

ا فصاح  ه م اين الصحاح يف م اهب األئمة األرو ة. أتليها المجزيم  مجن الديه أيب املظهم  .38
مجب  بيدي، ممكز بار فجم لبربا ة والرشم حيىي وه حممد وه هبريب احلرببي، حتقيق ب/ ي ق

 والتحقيق. 

اقتضا  الصماط املستقيم ملشالهة أصحاب اجلحيم. أتليف شيخ ا سالم أمحد وه  بد  .39
هك(. حتقيق األستاذ هصم وه  بد الكممي ال قل. 728احلبيم وه  بد السالم وه تيمية ا: )

 م. بار الهضيبة.2003-هك1424ط/ األوىل 
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مل هب ا مام مالك. أتليف الشيخ أمحد وه حممد وه أمحد الدربيم ا: أقمب املسالك  .40
  يجرياي.-هك(. ط/ مكتب أيمجب. كا مج1201)

. أتليف الشيخ ال اي ال المة احملّد  أيب  بد هللا حممد وه فمج املالكي أقضية رسمجل هللا  .41
 م. القمطيب )الرال ي(. حتقيق وت بيق الشيخ قاسم الشما ي المفا ي. بار القب

ا قراع يف حّل ألهاظ أيب شجاع. أتليف مشس الديه حممد وه حممد اخلريب الشموي .  .42
 م. بار الكتب ال بمية.1994-هك1414ط/ األوىل 

هك(. 628-562ا قراع يف مسائل ا هاع. أتليف ا مام احلاف  أيب احلسه اوه القران ) .43
لهاروق احلديثة لبربا ة م. ا2003-هك1424حتقيق حسه وه فمجزي الص يدي. ط/ األوىل 

 والرشم.

ا قراع لرالب اال تهاع. لشمف الديه ممجسه وه أمحد وه ممجسه وه ساي أومج الرجا  .44
هك(. حتقيق الدكتمجر  بد هللا وه  بد احملسه المكي. 968-895احلّجاوي املقدسي )

-هك1419حلت اون م  ممكز البحمج  والدراساا ال موية وا سالمية ودار هجم. ط/ الثا ية 
 م. 1998

إكمال إكمال امل بم. لإلمام حممد وه ربيهة المجشتاين األيّب. ضبره وصححه حممد ساي  .45
 م. بار الكتب ال بمية.1994-هك1415هاشم. ط/ األوىل 

إكمال امل بم وهمجائد مسبم. لإلمام احلاف  أيب الهضل  ياض وه ممجسه وه  ياض اليحصيب  .46
 م. بار المجفا .1998-هك1419ل. ط/ األوىل هك(. حتقيق الدكتمجر حيىي إتا ي544ا:)

هك(. حتقيق و ميج الدكتمجر رف ت 204-150األّم. لإلمام حممد وه إبريس الشاف ي ) .47
 م. بار المجفا .2005-هك1426فمجزي  بد املربب. ط/ الثالثة 

ا مام باوب الظاهمي وأ مه يف الهقه ا سالمي. رسالة أ ّدها  ارف ربيل حممد أومج  بيد.  .48
 م. بار األرقم. الكمجيت.1984-هك1404وىل ط/ األ

هك(. حتقيق حممد ربيل 224األممجال. لإلمام احلجة أيب  بيد القاسم وه سالم ا: ) .49
 م. بار الكتب ال بمية.1989-هك1406هماس. ط/ األول 
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اال تصار يف املسائل الكبار  به م هب ا مام أمحد وه حربل. أتليف أيب اخلراب حمهمجظ  .50
هك(. حتقيق الدكتمجر/ سبيمان وه  بد هللا 510-432ه الكبمجذاين. )وه أمحد وه احلس
 م. مكتبة ال بيكان. 1993-هك1413ال مري. ط/ األوىل 

ا  صاف يف م مفة الماجخ مه اخلالف. تصريف ال المة  ال  الديه أيب احلسه  بي وه  .51
-هك1374سبيمان وه أمحد املمباوي. حتقيق الشيخ حممد حامد الهقي. ط/ األوىل 

 م. بار إحيا  الما  ال ميب.1955

(. 914إيضاح املسالك إىل قمجا د ا مام مالك. أتليف أمحد وه حيىي المج شميسي ا:) .52
م. بار اوه 2006-هك1427براسة وحتقيق الصابق وه  بد الممحه الغمايين. ط/ األوىل 

 حزم.

وه حممد امل موف  البحم المائق البحم المائق شمح كرز الدقائق، لإلمام زيه الديه إوماهيم .53
م. 1997-هك1418وك)اوه جنيم ( احلرهي، أكمبه حممد وه حسني الرمجري. ط/ األوىل 

 بار الكتب ال بمية.

البحم الزرار )مسرد البزار( أتليف احلاف  ا مام أيب وكم أمحد وه  ممو وه  بد اخلالق  .54
-هك1409هك(. حتقيق حمهمجظ الممحه زيه هللا. ط/ األوىل 292ال تكي البزار ا: )

 م. مكتبة ال بمجم واحلكم.1988

ودائ  الصرائ  يف تمتيب الشمائ ، لإلمام  ال  الديه أيب وكم وه مس مجب احلرهي، املبقب  .55
 م. بار إحيا  الما  ال ميب.1998هك 1419وك)مبك ال بما ( ط/ الثا ية 

أمحد وه رشد وداية افتهد وهناية املقتصد: لإلمام القاضي أيب المجليد حممد أمحد وه حممد  .56
القمطيب األ دلسي. الشهري )حوه رشد احلهيد(. وهبامشه السبيل املمشد إىل وداية افتهد 

م. 1995-هك1416وهناية املقتصد. شمح وت بيق و ميج ب/  بد هللا ال بابي. ط/ األوىل 
 بار السالم.

لقمشي الدمشقي. البداية والرهاية. أتليف احلاف  أيب الهدا  إتا يل وه وه  مم وه كثري ا .57
-هك1417حتقيق الدكتمجر  بد هللا المكي حلت اون م  ممكم البحمج  ودار هجم. ط/ األوىل 

 م. بار هجم.1997
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البدر التمام شمح وبمجغ املمام مه أبلة األحكام. لبقاضي ال المة حسني حممد املغميب  .58
-هك1425هك(. حتقيق الدكتمجر حممد شحمجب رمفان. ط/ األوىل 1148-1119)

 م. بار المجفا . 2004

 البدر املرري يف  ميج أحابيت الماف ي الكبري  .59

وبغة السالك ألقمب املسالك  به الشمح الصغري لبقرب سيدي أمحد الدربيم أتليف  .60
-هك1415الشيخ أمحد الصاوي. ضبره وصححه حممد  بد السالم شاهني. ط/ األوىل 

 م. بار الكتب ال بمية.1995

كام لبحاف  أمحد وه  بي وه حجم ال سقالين. املربمجع م  سبل وبمجغ املمام مه أبلة األح .61
السالم املمجصبة إىل وبمجغ املمام. أتليف حممد وه إتا يل األمري الصر اين.  بق  بيه وحققه 

م. 1997هك_1418ورمّج أحابيثه وضب   ّصه حممد صبحي حالق. ط/ األوىل حممم 
 بار اوه اجلمجزي.

هك 1400ودر الديه حمممجب وه أمحد ال ي  احلرهي، ط/ األوىل  البراية يف شمح اهلداية لإلمام .62
 بار الهكم.

هبجة الرهمجس وحتبيها مب مفة ما هلا وما  بيها. )شمح تتصم البشاري املسمه ه  الرهاية  .63
يف ود  اخلري والغاية( لإلمام احملّد  المجرع أيب حممد  بد هللا وه أيب همب األ دلسي ا: 

 ب ال بمية. مصمجرب  ه بار اجليل.هك(. ط/ بار الكت699)

البهجة يف شمح التحهة. أتليف الشيخ أيب احلسه  بي وه  بد السالم التسمج  ا:  .64
 م. بار الكتب ال بمية.1998-هك1418هك(. ط/ األوىل 1258)

البيان يف م هب ا مام الشاف ي )شمح كتاب امله ب كامال والهقه املقارن(. أتليف الشيخ  .65
-489المة أيب احلسني حيىي وه أيب اخلري ساي ال مماين الشاف ي اليم  )اجلبيل الهقيه ال 

 م. بار املرهاج.2003-هك1424هك(. ا تىن وه قاسم حممد الرمجري. ط/ الثا ية 558

البيان والتحصيل والشمح والتمججيه والت بيل، يف مسائل املستشمجة. أتليف ا مام أمحد وه  .66
 م. بار الغمب ا سالمي.1984-هك1404 حممد وه رشد القمطيب األ دلسي. ط/
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التاج وا كبيل  ملشتصم ربيل. أتليف الشيخ حممد وه يمجسف ال بدري الغمهطي الشهري  .67
م. بار  اي 2003-هك1423هك(. مربمجع حباشية ممجاهب اجلبيل.ط/ 897وك)املمجاق( ا: )

 الكتب. مصمجرب  ه بار الكتب ال بمية.

هك(. 749 مم وه مظهم الشهري حوه المجربي ا: )هريخ اوه المجربي أتليف زيه الديه  .68
 م. بار الكتب ال بمية.1997-هك1417ط/ األوىل 

هريخ ا سالم ووفياا املشاهري واأل الم. لبحاف  املنرّل مشس الديه حممد وه أمحد وه  .69
-هك1410 ثمان ال هيب. حتقيق الدكتمجر  مم وه  بد السالم تدممي. ط/ الثا ية 

 ال ميب.م. بار الكتاب 1990

تبصمب احلكام يف أصمجل األقضية ومراهج األحكام. أتليف الشيخ ال المة ومهان الديه أيب  .70
المجفا  إوماهيم اوه ا مام ال المة مشس الديه أيب  بد هللا حممد وه فمحمجن الي ممي املالكي. 

 هك. بار الكتب ال بمية.1301ط/ األوىل 

لديه  ثمان وه  بي وه  بي الزيب ي احلرهي تبيني احلقائق شمح كرز الدقائق لإلمام فشم ا .71
 م. بار الكتب ال بمية.2000-هك1420هك(. ط/ األوىل 743ا: )

تبيني املسالك شمح تدريب السالك لبشيخ  بد ال زيز أمحد  ل مبارن األحسائي، شمح  .72
 م. بار الغمب ا سالمي.1995حممد الشيباين املمجريتاين. ط/ الثا ية 

م. بار الكتب 1984-هك1405ال  الديه السممقردي. ط/ األوىل حتهة الهقها . أتليف   .73
 ال بمية.

حتهة املسنول يف شمح تتصم مرتهه السمجل. أتليف أيب زكماي حيىي وه ممجسه المهمجين، ا:  .74
-هك1422هك(. براسة وحتقيق الدكتمجر اهلابي وه احلسني شبيبي. ط/ األوىل 773)

 ا  الما . م. بار البحمج  لبدراساا ا سالمية وإحي2002

حتقيق المنبة يف تمجضيخ الرشبة. أتليف ب/  بد الكممي وه  بد هللا وه  بد الممحه اخلضري.  .75
 هك بار املرهاج.1426ط/ األوىل 
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التحقيق يف مسائل اخلالف. تصريف شيخ ا سالم ا مام احلاف  أيب الهمج  بد الممحه  .76
 قب جي. ط/ األوىل روي  هك(. حتقيق ب/  بد امل ري أمني597وه  بي وه اجلمجزي.ا: )

 م. بار المج ي ال ميب.1998هك متمجز 1419األول 

 ميج الهموع  به األصمجل. لإلمام أيب املراقب شهاب الديه حمممجب وه أمحد الزجناين ا:  .77
هك(. حققه وقّدم له و ّبق حمجاشيه الدكتمجر حممد أبيب الصاحل. ط/ األوىل/ 656)

 م. مكتبة ال بيكان.1999هك1420

ل ل بمجم الترزيل أتليف ا مام احلاف  أيب القاسم حممد وه أمحد وه جزي الكبيب التسهي .78
م. بار 2004-هك1425هك(. حتقيق  بد المزاق املهدي. ط/ األوىل 741الغمهطي ا: )

 إحيا  الما  ال ميب.

هك(. 463الت ميف أبصحاب مالك. تصريف أيب  مم يمجسف اوه  بد الرب األ دلسي ا: ) .79
 أمحد املزيدي. ط/ مكتبة األ صار.حتقيق وبراسة 

الت بيق  به املمجط، يف تهسري لغاته ونمجامض إ ماوه وم ا يه. أتليف هشام وه أمحد المجّقشي  .80
هك(. حّققه وقّدم له و ّبق  بيه الدكتمجر  بد الممحه وه سبيمان 489-408األ دلسي )

 م. مكتبة ال بيكان. 2001-هك1421ال ثيمني. ط/ األوىل 

خ حممد هصم األلباين  به مشكاب املصاويخ. )مشكاب املصاويخ لبشريب ت بيقاا الشي .81
 م. املكتب ا سالمي.1979-هك1399التربيزي(. ط/ الثا ية 

هك(. 378التهمي  أليب القاسم  بيد هللا وه احلسني وه احلسه اوه اجلالب البصمي. ا: ) .82
م. بار 1987-كه1408براسة وحتقيق الدكتمجر حسني وه ساي الدمهاين. ط/ األوىل 

 الغمب ا سالمي.

هك(، وا مام جالل 864تهسري اجلاللني ا مام جالل الديه حممد وه أمحد احملبي، ا: ) .83
 هك(. ط/ بار الما .911الديه  بد الممحه وه أيب وكم السيمجطي ا: )

-701تهسري القم ن ال ظيم لإلمام احلاف  أيب الهدا  إتا يل اوه كثري القمشي الدمشقي ) .84
 م. بار الكتاب ال ميب.2004-هك1424هك(. حتقيق  بد المزاق املهدي. ط/ 774
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تقميب الته يب لإلمام احلاف  شهاب الديه أمحد وه  بي وه حجم ال سقالين الشاف ي.  .85
 م. بار القبم.1992-هك1412هك(. قدم له وقاوبه حممد  مّجامة. ط/ الماو ة 773-852)

 مام احلاف  زيه الديه  بد الممحه وه أمحد وه تقميم القمجا د وحتميم الهمجائد. تصريف ا .86
هك(. حتقيق أيب  بيدب مشهمجر وه حسه  ل سبمان. ط/ 795-736رجب احلرببي )

 م. بار اوه القيم وبار اوه  هان.2003هك1424األوىل 

 تكبمة افممجع لبمري ي مكتبة المشاب.  .87

الديه أمحد وه  بي وه التبشيا احلبري يف  ميج أحابيت الماف ي الكبري. أتليف شهاب  .88
-هك1416حجم ال سقالين.  بق  بيه أومج  اصم حسه وه  باس وه قرب. ط/ األوىل 

 م. منسسة قمطبة.1995

 تبشيا املستدرن: أتليف احلاف  ال هيب. مربمجع م  املستدرن  به الصحيحني. .89

التبشيا. أتليف أيب ال باس أمحد اوه القاص الرربي. حتقيق  ابل وم مّجض. ط/  زار  .90
 مصرهه الباز.

التبقني يف الهقه املالكي. أتليف القاضي  بد المجهاب وه  بي وه  صم البغدابي. براسة   .91
 وحتقيق حممد ًثلت الغاين. ط/ املكتبة التجارية  زار مصرهه الباز.

التمهيد يف أصمجل الهقه. أتليف أيب اخلراب حمهمجظ وه أمحد وه احلسه الكبمجذاين احلرببي  .92
-هك1421وحتقيق الدكتمجر مهيد حممد أومج  مشة. ط/ الثا ية  هك(. براسة432-510)

 م. ممكز البحت ال بمي وإحيا  الما  ا سالمي جام ة أم القمى.2000

التمهيد لشمح كتاب التمجحيد ال ي همج حق هللا  به ال بيد. بروسا ألقاها م ا  الشيخ  .93
م. بار 2002-هك1423صاحل وه  بد ال زيز وه حممد وه إوماهيم  ل الشيخ. ط/ األوىل 

 التمجحيد.

التمهيد ملا يف املمجط، مه امل اين واألسا يد. لبحاف  أيب  مم يمجسف وه  بد هللا وه  بد  .94
الرب الرممي القمطيب األ دلسي. حتقيق حممد التائب، وأمحد س يد أ ماب. ط/ وزارب 

 األوقاف حملمبكة املغموية.
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وماهيم وه  بي وه يمجسف الهريوز  حبي التربيه يف الهقه الشاف ي. لإلمام أيب إسحاق إ .95
الشريازي. وهبامشه: حتميم ألهاظ التربيه لإلمام الرمجوي. ا تىن هبما أميه صاحل ش بان. ط/ 

 م. بار الكتب ال بمية.1995-هك1415األوىل 

-673ترقيخ التحقيق. تصريف ا مام مشس الديه حممد وه أمحد وه  ثمان ال هيب ) .96
هك متمجز 1419 ري أمني قب جي. ط/ األوىل روي  األول هك(. حتقيق ب/  بد امل748

 م. بار المج ي ال ميب.1998

ترمجيم املقالة يف حّل ألهاظ المسالة. وهمج شمح أيب أيب  بد هللا حممد وه إوماهيم وه ربيل  .97
هك(. حتقيق الدكتمجر حممد  ايش  بد ال ال شبري. ط/ األوىل 942التتائي املالكي ا: )

 ويان. م. ودون1988-هك1409

هت يب الته يب. تصريف احلاف  أيب الهضل أمحد وه  بي وه حجم شهاب الديه  .98
هك(. ح ترا  إوماهيم الزيبق و ابل ممشد مكبي. مكتب 852-773ال سقالين الشاف ي. )

 م. منسسة المسالة. 1996-هك1416حتقيق الما  يف منسسة المسالة. ط/ األوىل 

، حتقيق الشيخ أمحد شاكم وحامد ت بيق اوه القيمهت يب السره لإلمام املر ري، وم ه  .99
 الهقي،  ط/ بار امل مفة.

هك(. حققه  بد 370-282هت يب البغة. أتليف أيب مرصمجر حممد وه أمحد األزهمي ) .100
السالم حممد هارون. وراج ه حممد  بي الرجار. املنسسة املصمية لبت،ليف واأل با  والرشم. 

 لبت،ليف والمجم. الدار املصمية

هت يب املسالك يف  صمب م هب مالك،  به مرهج ال دل وا  صاف، يف شمح مسائل  .101
هك(. براسة األستاذ أمحد وه 543اخلالف. أليب احلجاج يمجسف وه بوهس الهردوالوي )

-هك1419حممد البمجشيشي. ط/ وزارب األوقاف والشنون ا سالمية. املمبكة املغموية 
 م.1998

إلمام البغمجي يف فقه ا مام الشاف ي. لإلمام أيب حممد احلسني وه مس مجب وه الته يب ل .102
-هك1418هك(. حتقيق  ابل وم مّجض. ط/ األوىل 516حممد وه الهما  البغمجي. ا: )

 م. بار الكتب ال بمية.1997
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الثمم الداين يف تقميب امل اين شمح رسالة اوه أيب زيد القريواين. أتليف األستاذ الشيخ  .103
 م. بار الكتب ال بمية.2002-هك1423 بد السمي  اشيب األزهمي. ط/ األوىل صاحل 

-570جام  األمهاا. أتليف ا مام الهقيه هال الديه وه  مم اوه احلاجب املالكي ) .104
م. 1998هك1419هك(. حتقيق أيب  بد الممحه األرضم األرضمي. ط/ األوىل 646

 اليمامة.

سري الرربي(. أتليف ا مام أيب ج هم حممد وه جام  البيان يف أتويل  ي القم ن )ته .105
 م. بار امل مفة.2000-هك1400جميم الرربي. ط/ الماو ة 

جام  التحصيل يف أحكام املماسيل. لبحاف  صالح الديه أيب س يد ربيل وه كيكبدي  .106
-هك1398هك(. حتقيق محدي  بد افيد السبهي. ط/ األوىل 761-694ال الئي )
 لبربا ة. م. الدار ال موية1978

اجلام  الصحيخ )سره المم ي( أتليف ا مام احلاف  أيب  يسه حممد وه  يسه وه  .107
هك(. املربمجع م   ارضة األحمجذي وشمح صحيخ المم ي. أتليف 299ِسمْجرب المم ي ا: )

ا مام احلاف  أيب وكم حممد وه  بد هللا وه حممد وه  بد هللا امل موف حوه ال ميب املالكي 
 م. بار الكتب ال بمية. 1997-هك1418(. ط/ األوىل هك543ا: )

اجلام  الصحيخ )صحيخ مسبم(. أتليف ا مام احلاف  أيب احلسني مسبم وه احلجاج  .108
الريساومجري. مربمجع م  شمح الرمجوي. حتقيق الشيخ ربيل م،ممجن شيحا. ط/ السابسة 

 م. بار امل مفة.1999-هك1420

-هك1421أيب ي بي البغدابي. ط/ األوىل  اجلام  الصغري يف الهقه. أتليف القاضي .109
 م. بار أطبس.2000

جام  ال بمجم واحلكم يف شمح مخسني حديثا مه جمجام  الكبم. أتليف ا مام احلاف   .110
الهقيه زيه الديه أيب الهمج  بد الممحه وه شهاب الديه البغدابي مث الدمشقي الشهري 

يم حجس. ط/ الساو ة هك(. حتقيق ش يب األرهبوط وإوماه795-736حوه رجب )
 م. منسسة المسالة.1998-هك1419
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اجلام  ألحكام القم ن واملبنّي ملا تضمره مه السرة و ي الهمقان. )تهسري القمطيب(. أتليف  .111
أيب  بد هللا حممد وه أمحد وه أيب وكم األ صاري القمطيب. حتقيق  بد المزاق املهدي. ط/ 

 .م. بار الكتاب ال ميب2000-هك1421الثالثة 

-هك1415جمجاهم ا كبيل  به تتصم ربيل. لبشيخ  بد السمي  اشيب األزهمي. ط/  .112
 م. بار الهكم.1995

اجلمجاهم املضية يف طبقاا احلرهية حملي الديه أيب حممد  بد القابر وه حممد القمشي. ط/  .113
 م. بار هجم.1993هك 1413

ف الشيخ سبيمان حاشية البجريمي  به اخلريب) حتهة احلبيب  به شمح اخلريب( أتلي .114
م. 1996-هك1417هك(. ط/ األوىل 1221وه حممد وه  مم البجريمي الشاف ي ا: )

 بار الكتب ال بمية.

حاشية البراين  به شمح المزقاين )املرهل المحين فيما ذهل  ره الزرقاين(. لب المة حممد  .115
كتب م. بار ال2002-هك1422هك(. ط/ األوىل 1194وه احلسه وه مس مجب البراين ا: )

 ال بمية.

حاشية اخلمشي  به تتصم سيدي ربيل. أتليف حممد وه  بد هللا اخلمشي املالكي.  .116
 م. بار الكتب ال بمية.1997-هك1417ط/ األوىل 

حاشية الدسمجقي  به الشمح الكبري. لب المة مشس الديه حممد  مفة الدسمجقي. ط/  .117
  يسه البايب احلبيب وشمكابه.

الشيخ الشبيب. مربمجع م  تبيني احلقائق لبزيب ي. ط/  حاشية الشبيب. أتليف ال المة .118
 م. بار الكتب ال بمية.2000-هك1420األوىل 

هك(. 1113حاشية ال دوي  به اخلمشي. أتليف الشيخ  بي وه أمحد ال دوي ا: ) .119
 م. بار الكتب ال بمية.1997-هك1417مربمجع حاشية اخلمشي. ط/ األوىل 

سمه: )كهاية الرالب المحين لمسالة اوه أيب زيد حاشية ال دوي  به شمح أيب احلسه امل .120
 م. بار الهكم.1992-هك1412(. ط/ القريواين يف م هب ا مام مالك 
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احلاوي الكبري لإلمام أيب احلسه  بي وه حممد وه حبيب املاوربي. حققه الدكتمجر حمممجب  .121
 م. بار الهكم.2003-هك1424مرمجي. ط/ 

ولباس الشهمب. وقبم الشيخ وكم وه  بد هللا أومج زيد. حّد الثمجب واألزرب وحتممي ا سبال  .122
 هك بار ال اصمة.1416ط/ األوىل 

حدوب اوه  مفة. أتليف ا مام حممد وه  مفة المجرنمي. مربمجع م  شمح حدوب اوه  مفة  .123
م. بار الغمب 1993لبمصاع. حتقيق حممد أومج األجهان والراهم امل ممجري. ط/ األوىل 

 ا سالمي.

يف هريخ مصم والقاهمب. أتليف جالل الديه  بد الممحه السيمجطي. حتقيق حسه احملاضمب  .124
 م. بار الكتب ال بمية.1967-هك1387حممد أومج الهضل إوماهيم. ط/ األوىل 

الدر املشتار شمح ترمجيم األوصار. أتليف الشيخ ا مام حممد وه  بي وه حممد وه  بي  .125
رب احملتار الوه  اوديه. ط/  وه  بد الممحه احلص  احلصكهي احلرهي. مربمجع م 

 م.  اي الكتب. 2003-هك1423

الديباج امل هب يف م مفة أ يان  بما  امل هب. أتليف ا مام القاضي إوماهيم وه  مجر  .126
هك(. براسة وحتقيق م،ممجن وه حميي الديه 799الديه امل موف حوه فمحمجن املالكي ا: )

 ل بمية.م. بار الكتب ا1996-هك1417اجلّران. ط/ األوىل 

هك(. حتقيق الدكتمجر حممد 684ال رريب لشهاب الديه أمحد وه إبريس القمايف ا: ) .127
 م. بار الغمب ا سالمي.1994حجي. ط/ األوىل 

ال يل  به الرهاية يف نميب احلديت واأل م. أتليف أيب  بد هللا  بد السالم وه حممد  .128
 م. بار اوه حزم.1997-هك1417وه  مم وه  بمجش. ط/ األوىل 

هك( و راية 726يل مم ب الزمان أتليف الشيخ قرب الديه ممجسه وه حممد اليمج ي  ا: )ذ .129
م. 1960-هك1380التحقيقاا احلكمية واألممجر الثقافية لبحكمجمة اهلردية. ط/ األوىل 

 بار الكتاب ال ميب.
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 ربوس املسائل اخلالفية )املسائل اخلالفية وني احلرهية والشاف ية(. أتليف ال المة جار هللا .130
هك(. براسة وحتقيق  بد هللا   يم أمحد. 538-468أيب القاسم حمممجب وه  مم الزتشمي )

 م. بار البشائم ا سالمية.1987هك1407ط/ األوىل 

رب احملتار  به الدر املشتار )حاشية اوه  اوديه(. أتليف حممد أمني وه  مم  اوديه  .131
 م. بار  اي الكتب.2003-هك1423م(. ط/ 1198-1252)

سالة الهقهية. أتليف ا مام ال المة أيب حممد  بد هللا وه أيب زيد القريواين املالكي. الم  .132
 حتقيق الشيخ حممد أومج األجهان. ط/ بار الغمب ا سالمي.

 المسالة لإلمام املربيب حممد وه إبريس الشاف ي. وتحقيق األستاذ أمحد حممد شاكم. .133

د وه حممد وه حربل. أتليف أمحد وه الم اية الصغمى يف الهقه  به م هب ا مام أمح .134
هك(. حتقيق الدكتمجر هصم وه س مجب 695محدان وه شبيب الرممي احلمّاين احلرببي ا: )

 م. بار إشبيبيا. 2002-هك1423وه  بد هللا السالمة. ط/ األوىل 

الموض املمو  شمح زاب املستقر . لبشيخ ال المة مرصمجر وه يمج س وه إبريس البهمجيت.  .135
 بة المايض احلديثة. الراشم مكت

روضة الرالبني و مدب املهتني. أتليف ا مام الرمجوي. طب  إبشماف الشيخ زهري الشاويش.  .136
 م. املكتب ا سالمي. 1991-هك1412ط/ الثالثة 

-631رايض الصاحلني مه كالم سيد املمسبني. لإلمام أيب زكماي حيىي وه شمف الرمجوي ) .137
مد هصم الديه األلباين وت بيقاا ال المة حممد هك(. مشتمبة  به ت بيقاا الشيخ حم676

 م. مكتبة الصها.2003هك1424وه صاحل ال ثيمني. ط/ الثا ية 

زاب املستقر  أتليف ا مام شمف الديه أيب الرجا ممجسه وه أمحد احلجاوي احلرببي ا:  .138
م. 2003-هك1423هك(. حتقيق حممد وه  بد هللا وه صاحل اهلبدان. ط/ الثا ية 968)

 اوه رزمية.بار 

زاب امل اب يف هدي رري ال باب. الوه قيم اجلمجزية. حتقيق الشيشني: ش يب األرهبوط  .139
 م. منسسة المسالة.1992-هك1412و بد القابر األرهبوط. ط/ السابسة وال شمون 
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سبل السالم املمجصبة إىل وبمجغ املمام. أتليف حممد وه إتا يل األمري الصر اين. حققه  .140
م. بار اوه 1997-هك1418ج أحابيثه حممد صبحي حالق. ط/ األوىل و ّبق  بيه ورمّ 

 اجلمجزي.

-هك1415سبسة األحابيت الصحيحة. أتليف الشيخ حممد هصم الديه األلباين. ط/  .141
 م. بار امل ارف. 1995

سبسبة األحابيت الض هية واملمجضمج ة. أتليف الشيخ حممد هصم الديه األلباين. ط/  .142
 مل ارف حلمايض.هك. مكتبة ا1412اخلامسة 

السره )سره اوه مرصمجر(. أتليف احلاف  احلجة س يد وه مرصمجر وه ش بة اخلماساين  .143
هك( حققه و بق  بيه األستاذ حبيب الممحه األ ظمي. ط/ األوىل 227املكي ا: )

 م. الدار السبهية.1982-هك1403

بار امل مفة، سره اوه ماجة لإلمام حممد وه يزيد وه ماجة القزوي ، م  شمح السردي،  .144
 م.2000هك 1420ط الثالثة، 

سره أيب باوب، لإلمام احلاف  أيب باوب سبيمان وه األش ت السجستاين األزبي. إ داب   .145
 م. بار اوه حزم.1997-هك1418وت بيق:  زا  بيد الد اس و ابل السيد. ط/ األوىل 

هك( وو يبه 385-306سره الدار قر . أتليف احلاف  الكبري  بي وه  مم الدارقر  ) .146
الت بيق املغ   به الدارقر . لبمحد  ال المة أيب الريب حممد مشس احلّق ال ظيم  حبي. 
حققه وضب   ّصه و بق  بيه الشيخ ش يب األرهبوط، حسه  بد املر م شبيب،  بد 

 م. منسسة المسالة.2004هك1424البريف حمز هللا، أمحد ومهمجم. ط/ األوىل 

مام احلاف  احلجة شيخ ا سالم أيب حممد  بد هللا وه  بد سره الدارمي. أتليف ا  .147
الممحه الدارمي. حتقيق السيد  بد هللا هاشم مياين املدين. الراشم: حديت  كابمي،  شاط 

 م.1984-هك1404 حب فيصل  حب حكستان. 

السره الكربى. أتليف ا مام احلاف  أيب  بد الممحه أمحد وه ش يب الرسائي ا:  .148
تقدمي الدكتمجر  بد هللا المكي، وإشماف الشيخ ش يب األرهبوط، وحتقيق هك(. 303)

 م. منسسة المسالة.2001-هك1421حسه  بد املر م شبيب. ط/ األوىل 
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السره الكربى. أتليف احلاف  الكبري أيب وكم وه احلسني وه  بي البيهقي. وم ه اجلمجهم  .149
 الرقي. بار الهكم.

محه أمحد وه ش يب الرسائي، بار امل مفة، ط اخلامسة سره الرسائي. لإلمام أيب  بد الم  .150
 م.1999هك 1420

-هك1403سري أ الم الربال . أتليف احلاف  حممد وه أمحد وه  ثمان ال هيب. ط/ األوىل  .151
 م. منسسة المسالة.1993

السريب الربمجية يف ضمج  املصابر األصبية. براسة حتبيبية. أتليف الدكتمجر مهدي رزق هللا  .152
 م. ممكز املبك فيصل لببحمج  والدراساا ا سالمية.1992-هك1412ألوىل أمحد. ط/ ا

ش راا ال هب يف أربار مه ذهب. أليب الهالح  بد احلي اوه ال ماب احلرببي. ط/  .153
 هك. بار املسريب.1399الثا ية 

شمح اوه هجي  به منت المسالة. أتليف ال المة قاسم وه  يسه وه هجي الترمجري  .154
 م. بار الهكم. 1982-هك1402الغموي. ط/ 

شمح األرو ني الرمجوية يف األحابيت الربمجية. أتليف ا مام احلاف  اوه بقيق ال يد. ط/  .155
 هك. بار القاسم.1421األوىل 

-453شمح التبقني. أتليف ا مام أيب  بد هللا حممد وه  بي وه  مم التميمي املازري ) .156
م. بار الغمب 1997ط/ األوىل هك(. حتقيق تاحة الشيخ/ حممد املشتار السالمي. 536

 ا سالمي.

شمح الزرقاين  به تتصم ربيل. أتليف الشيخ  بد الباقي وه يمجسف وه أمحد وه حممد  .157
هك(. ضبره وصححه ورمج أحابيت  بد السالم حممد أمني. 1099الزرقاين املصمي ا)

 م. بار الكتب ال بمية.2002-هك1422ط/ األوىل 

مالك. أتليف حممد وه  بد الباقي وه يمجسف الزرقاين  شمح الزرقاين  به ممجط، ا مام .158
 م. بار الهكم.2001-هك1421هك(. ط/ األوىل 1122املصمي األزهمي، املالكي، ا:)
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شمح السرة. أتليف ا مام احملد  حميي السرة أيب حممد احلسني وه مس مجب الهما  البغمجي  .159
حممد زهري الشاويش. هك(. حققه ورمّج أحابيثه الشيخ ش يب األرهبوط و 436-516)

 م. املكتب ا سالمي.1971-هك1390ط/ األوىل 

شمح الشيخ أيب وكم األهبمي البغدابي املالكي لكتاب اجلام  ل بد هللا وه  بد احلكم  .160
هك(. حتقيق األستاذ 375املصمي. أتليف الشيخ ا مام أيب وكم األهبمي البغدابي ا: )

 م. بار الغمب ا سالمي.2004-هك1425الدكتمجر محيد حلمم. ط/ األوىل 

الشمح الكبري  به تتصم ربيل. لب المة احملقق أيب الربكاا سيدي أمحد الدربيم. ط/  .161
  يسه البايب احلبيب وشمكابه.

الشمح الكبري. أتليف مشس الديه أيب الهمج  بد الممحه وه حممد وه أمحد وه قدامة  .162
-هك1426د الهتاح احلبمج. ط/ املقدسي. حتقيق الدكتمجر  بد هللا المكي والدكتمجر  ب

 م.  اي الكتب.2005

شمح اليمجاقيت الثميرة فيما ا تمه ل اي املديرة يف القمجا د والرظائم والهمجائد الهقهية. أتليف  .163
أيب  بد هللا حممد وه أيب القاسم السجبماسي. براسة وحتقيق  بد الباقي ودوي. ط/ 

 م. مكتبة المشد.2004هك1425األوىل 

هصمجل يف ارتصار احملصمجل يف األصمجل. أتليف شهاب الديه أيب ال باس شمح ترقيخ ال .164
 م. بار الهكم. 2004-هك1424هك(. ط/ 684أمحد وه إبريس القمايف ا: )

شمح حدوب اوه  مفة املمجسمجم )اهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق ا مام اوه  مفة المجافية(  .165
(. حتقيق حممد أومج األجهان والراهم م1489-هك894أليب  بد هللا حممد األ صاري ا: )

 م. بار الغمب ا سالمي.1993امل ممجري. ط/ األوىل 

شمح زروق  به منت المسالة. أتليف الشيخ ال المة أمحد وه حممد الرب سي الهاسي  .166
 م. بار الهكم.1982-هك1402امل موف وزّروق. ط/ 

هك(. حتقيق 855ل ي  )شمح سره أيب باوب. لإلمام أيب حممد حمممجب وه أمحد وه ممجسه ا .167
 م. مكتبة المشد.1999-هك1420أيب املر ر رالد وه إوماهيم املصمي. ط/ األوىل 
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شمح صحيخ البشاري. أتليف ا مام أيب احلسه  بي وه ربف وه  بد املبك وه ورال.  .168
 هك. مكتبة المشد.1420حتقيق أيب متيم ايسم إوماهيم. ط/ األوىل 

ج شمح صحيخ مسبم وه احلجاج(. أتليف ا مام شمح صحيخ مسبم املسمه: )املرها  .169
هك(. حتقيق الشيخ ربيل م،ممجن شيحا. ط/ 676أيب زكماي حيىي وه شمف الرمجوي ا:)

 م. بار امل مفة.1999-هك1420السابسة 

شمح مشكل اشًثر. أتليف ا مام احملّد  أيب ج هم أمحد وه حممد وه سالمة الرحاوي  .170
 يخ ش يب األرهبوط. منسسة المسالة.هك(. حققه و بق  بيه الش239-321)

شمح م اين اشًثر. أتليف ا مام أيب ج هم أمحد وه حممد وه سالمة وه  بد املبك وه  .171
هك(. حتقيق حممد زهمي 321-229سبمة األزبي احلجمي، املصمي، الرحاوي، احلرهي )

 م. بار الكتب ال بمية.1987-هك1407الرجار. ط/ الثا ية 

. أتليف أيب الهضل  ياض وه ممجسه وه  ياض ملصرهه الشها وت ميف حقمجق ا .172
هك(. حتقيق أيب  بد الممحه حممد ال اّلوي. ط/ األوىل 544-4-476اليحصيب )

 م. بار اوه رجب.2003-هك1423

الصحاح )هج البغة وصحاح ال موية(. أتليف إتا يل وه محاب اجلمجهمي. ط/ الثا ية  .173
 م. بار ال بم لبماليني.1979-هك1399

خ اوه ماجة. أتليف الشيخ حممد هصم الديه األلباين. ط/ األوىل لبرب ة اجلديدب صحي .174
 بار امل ارف.

صحيخ أيب باوب. أتليف الشيخ حممد هصم الديه األلباين. ط/ األوىل لبرب ة اجلديدب  .175
 م. امل ارف.1998-هك1419

ه( وسرره وأايم صحيخ البشاري: )اجلام  الصحيخ املسرد مه حديت رسمجل هللا  .176
م، 2000-هك1421لإلمام احلاف  حممد وه إتا يل البشاري. م  فتخ الباري. ط/ األوىل 

 بار السالم لبرشم والتمجزي .

صحيخ المم ي. أتليف الشيخ حممد هصم الديه األلباين. ط/ األوىل لبرب ة اجلديدب  .177
 م. امل ارف.1998-هك1419
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لباين. ط/ األوىل لبرب ة صحيخ سره الرسائي. أتليف الشيخ حممد هصم الديه األ .178
 م. امل ارف.1998-هك1419اجلديدب 

ض يف سره اوه ماجة. أتليف الشيخ حممد هصم الديه األلباين. ط/ األوىل لبرب ة  .179
 م. امل ارف.1997-هك1417اجلديدب 

ض يف سره أيب باوب. أتليف الشيخ حممد هصم الديه األلباين. ط/ األوىل لبرب ة  .180
 امل ارف.م. 1998هك1419اجلديدب 

 م. امل ارف.2000-هك1420ض يف سره المم ي. ط/ األوىل لبرب ة اجلديدب  .181

 ض يف سره الرسائي. أتليف الشيخ حممد هصمالديه األلباين. ط/ امل ارف. .182

ضمجاو  صمف األمم والرهي  ه المججمجب والرهي وأ مه يف األحكام الشم ية. أتليف رالد  .183
 ام ة ا سالمية.هك. اجل1426وه شجاع ال تييب. ط/ األوىل 

طمح التثميب يف شمح التقميب. أتليف ا مام زيه الديه أيب الهضل  بد المحيم وه احلسني  .184
هك(. 826هك(، وأكمبه ولده احلاف  و  الديه أومج زر ة ال ماقي ا: )806ال ماقي ا: )

م. بار الكتب 2000-هك1421رمجه ووض  همجاشيه  بد القابر حممد  بي. ط/ األوىل 
 .ال بمية

 ارضة األحمجذي وشمح صحيخ المم ي. أتليف ا مام احلاف  أيب وكم حممد وه  بد  .185
هك(. وض  حمجاشيه الشيخ 543هللا وه حممد وه  بد هللا امل موف حوه ال ميب املالكي ا: )

 م. بار الكتب ال بمية.1997-هك1418هال مم شبي. ط/ األوىل 

أتليف القاضي أيب ال باس أمحد وه ال باب احملي  مب ظم  صمجص الشاف ي واألصحاب.  .186
 مم وه  بد الممحه امل موف حوه امل حجي املزجد املمابي اليم  الشاف ي. ا: 

 م. بار الهكم.2001-هك1421هك(. حتقيق  دي الدممباش. ط/ األوىل 930)

ال رب يف ررب مه نرب. أتليف منرل ا سالم احلاف  ال هيب. حققه و بق  بيه أومج هاجم  .187
 م. بار الكتب ال بمية.1985-هك1405 يد وه وسيمجين زنبمجل. ط/ األوىل حممد الس

ال زيز شمح المججيز. أتليف ا مام أيب القاسم  بد الكممي وه حممد الماف ي القزوي  ط  .188
 م. بار الكتب ال بمية.1997هك 1417األوىل 
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ققه  شمب الرسا . أتليف ا مام احلاف  أيب  بد الممحه أمحد وه ش يب الرسائي. ح .189
 م. مكتبة السرة.1988-هك1408 ممو  بي  مم. ط/ األوىل 

 قد اجلمجاهم الثميرة يف م هب  اي املديرة. أتليف جالل الديه  بد هللا وه جنم وه شاش  .190
-هك1423هك(. براسة وحتقيق أ الدكتمجر محيد وه حممد حلمم. ط/ األوىل 616ا: )
 م. بار الغمب ا سالمي.2003

-1145أتليف احملد  الهقيه السيد حممد حممد ممتضه الزويدي )  قمجب اجلمجاهم املريهة. .191
-هك1406(. حققه و بق  بيه وهيب سبيمان ناوجي األلباين. ط/ األوىل 1205
 م. منسسة المسالة.1985

 بل احلديت. لإلمام اجلبيل احلاف  أيب حممد  بد الممحه وه احلاف  ا مام أيب حامت  .192
(. حتقيق وت بيق حممد وه صاحل وه حممد الدحسي. هك327-240حممد وه إبريس المازي )

 م. مكتبة المشد.2003-هك1424ط/ األوىل 

 مدب الهقه  به م هب ا مام أمحد. أتليف ا مام ممجفق الديه أيب حممد  بد هللا وه  .193
-هك1421هك(. حتقيق س يد  صم حممد. ط/ األوىل 541أمحد وه قدامة املقدسي. ا: )

 م. شمكة المايض. 2000

مدب القاري شمح صحيخ البشاري. أتليف ودر الديه حمممجب وه حممد ال ي  احلرهي.   .194
 هك. مكتبة ومرب ة مصرهه البايب احلبيب وأوالبه.1405ط/ األوىل 

وه  صم وه  بي البغدابي، حتقيق أمباي وه كيبا   يمجن افالس لبقاضي  بد المجهاب .195
 مكتبة المشد. م.2000هك 1421كاه. ط/ األوىل 

 يمجن املسائل يف فموع احلرهية. تصريف ا مام أيب البيت  صم وه حممد وه إوماهيم  .196
م. 1998-هك1419هك(. حتقيق سيد حممد مهىن. ط/ األوىل 375السممقردي ا: سرة)
 بار الكتب ال بمية.

اين ناية املمام يف  ميج أحابيت احلالل واحلمام. أتليف الشيخ حممد هصم الديه األلب .197
 م. املكتب ا سالمي.1994-هك1414إبشماف زهري الشاويش. ط/ الماو ة 
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ناية املرتهه يف اجلم  وني املقر  واملرتهه. أتليف الهقيه الشيخ ممي وه يمجسف احلرببي  .198
هك(. حتقيق حممد هيل شري وحممد زهري الشاويش. ط/ األوىل مرشمجراا 1033ا: )

 منسسة بار السالم.

مرظمجمة اشباب. أتليف الشيخ حممد السهاري . مرب ة احلكمجمة ن ا  األلباب لشمح  .199
 م.1393مبكة 

هك(. حتقيق 224نميب احلديت. أتليف ا مام أيب  بيد القاسم وه سالم اهلموي ا: ) .200
-هك1404الدكتمجر حسني حممد حممد شمف، ومماج ة  بد السالم حممد هارون. ط/ 

 .م. اهليئة ال امة لشنون املراو  املرريية1984

الهائق يف نميب احلديت. أتليف ال المة جار هللا حمممجب وه  مم الزتشمي. حتقيق  بي  .201
 م. املكتبة ال صمية.2005-هك1426حممد البجاوي وحممد أومج الهضل إوماهيم. ط/ األوىل 

فتاوى الربز  )جام  مسائل األحكام ملا  زل مه القضااي واألحكام(. لإلمام الهقيه أيب  .202
هك(. حتقيق األستاذ حممد 841د الببمجي التمج سي امل موف حلبك ْمز   ا)القاسم اوه أمح

 م. بار الغمب ا سالمي.2002احلبيب اهليبة. ط/ األوىل 

الهتاوى اهلردية )الهتاوى ال املكريية(: جمممج ة مه  بما  اهلرد األحراف. ط/ الثالثة  .203
 هك. مصمجرب  ه ومجالق.1393

ف ا مام احلاف  أمحد وه  بي وه حجم فتخ الباري شمح صحيخ البشاري. أتلي .204
 م. بار السالم.2000-هك1421هك(. ط/ األوىل 852-773ال سقالين )

فتخ القديم  به اهلداية شمح وداية املبتدي. أتليف ا مام كمال الديه حممد وه  بد  .205
هك(. ط/ بار 681المجاحد السيمجاسي، مث السكردري، امل موف حوه اهلمام احلرهي ا:)

 الهكم.

خ افيد لشمح كتاب التمجحيد. أتليف الشيخ  بد الممحه وه حسه وه حممد وه  بد فت .206
هك(. حتقيق الدكتمجر المجليد وه  بد الممحه وه حممد  ل فماين. 1285-هك1193المجهاب )

 م. بار الصمي ي. 1997-هك1417ط/ الثا ية، 
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 موف حوه قيم الهموسية. تصريف مشس الديه أيب  بد هللا حممد وه أيب وكم وه أيمجب امل .207
هك(. حتقيق أيب  بيدب مشهمجر وه حسه وه حمممجب وه سبمان. ط/ 751اجلمجزية ا: )

 م. بار األ دلس. 1996-هك1417الثا ية 

هك(. 763الهموع. أتليف ا مام احملد  الهقيه مشس الديه حممد وه مهبخ املقدسي ) .208
 المسالة. م. منسسة2003-هك1424حتقيق الدكتمجر  بد هللا المكي. ط/ األوىل 

الهموق )أ مجار الربوق يف أ مجا  الهموق(. أتليف ا مام أيب ال باس أمحد وه إبريس  .209
 م. بار الكتب ال بمية.1998-هك1418هك(. ط/ األوىل 684الصرهاجي القمايف ا:)

 م. بار القبم.2006-هك1427فقه السريب. أتليف حممد الغزا . ط/ األوىل  .210

أيب القاسم حممد وه يمجسف احلس  السممقردي ا:  الهقه الراف . لإلمام هصم الديه .211
-هك1421هك(. براسة وحتقيق ب/ إوماهيم وه حممد وه إوماهيم ال بمجب. ط/ األوىل 556)

 م. مكتبة ال بيكان.2000

الهقيه واملتهّقه. لبحاف  املنرّل أيب وكم أمحد وه  بي وه ًثوت اخلريب البغدابي  .212
هك. بار اوه 1421زازي. ط/ الثا ية حمّمم هك(. حققه  ابل وه يمجسف ال 392-462)

 اجلمجزي.

 فهمس املصابر واملماج : .213

الهمجاكه الدواين  به رسالة اوه أيب زيد القريواين. أتليف ال المة الشيخ أمحد وه نريم وه  .214
م. 1997-هك1418هك(. ط/ األوىل 1126ساي وه مهّرا الرهماوي األزهمي املالكي. ا:)

 بار الكتب ال بمية.

قديم شمح اجلام  الصغري. لب المة املراوي حممد املد مج و بد المبوف املراوي. ط/ فيض ال .215
 م. بار امل مفة.1972-هك1391الثا ية 

القمجا ني الهقهية يف تبشيا م هب املالكية والتربيه  به م هب الشاف ية احلرهية  .216
 الهضيبي، واحلرببية، لإلمام حممد وه أمحد وه جزي الكبيب الغمهطي، حتقيق  بد الكممي

 م املكتبة ال صمية.2000هك 1420ط األوىل 
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الكاشف يف م مفة مه له رواية يف الكتب الستة. لإلمام مشس الديه أيب  بد هللا حممد  .217
هك(. تقدمي وت بيق حممد  مجامة. وحتقيق 748-673وه أمحد وه  ثمان ال هيب الدمشقي )

 ة لبثقافة ا سالمية جدب.م. بار القبب1992-هك1413أمحد  مم اخلريب. ط/ األوىل 

الكايف يف فقه أهل املديرة املالكي. أتليف شيخ ا سالم ال المة ال بم حاف  املغمب أيب  .218
 مم يمجسف وه  بد هللا وه حممد وه  بد الرب الرممي القمطيب. ط/ بار الكتب ال بمية. 

 ودون ويان.

املقدسي احلرببي. حتقيق  بد هللا المكي،  الكايف. أتليف ا مام ممجفق الديه اوه قدامة .219
 م. بار هجم.1997هك 1417ط/ األوىل 

كتاب األجمجوة  ه املسائل املستغموة مه كتاب البشاري. أتليف احلاف  هال الديه أيب  .220
هك(. 463 مم يمجسف وه  بد هللا وه حممد اوه  بد الرب الرممي القمطيب املالكي. ا: )

م. وقف السالم 2004-هك1425لق وه حممد ماضي. ط/ األوىل قمأه و ّبق  بيه  بد اخلا
 اخلريي.

كتاب ا شارب يف م مفة األصمجل والمججازب يف م مفة الدليل. أتليف ا مام احلاف  أيب  .221
هك( براسة وحتقيق حممد  بي 474المجليد سبيمان وه ربف الباجي األ دلسي ا: )

 م. املكتبة املكية.1996-هك1416فمكمجس. ط/ األوىل 

كتاب الت كمب أبحمجال املمجته وأممجر اشرمب. تصريف أيب  بد هللا حممد وه أمحد وه أيب  .222
هك(. حتقيق وبراسة 671وكم وه فمح األ صاري اخلزرجي األ دلسي مث القمطيب. ا: )

 هك. مكتبة بار املرهاج.1425الدكتمجر الصابق وه حممد وه إوماهيم. ط/ األوىل 

رزمية. براسة وحتقيق ب/  بد ال زيز وه إوماهيم  كتاب التمجحيد. أتليف ا مام اوه .223
 م. مكتبة المشد.1997-هك1418الشهمجان. ط/ السابسة 

كتاب اجلام  يف السره واشباب واحلكم واملغازي والتاريخ ونري ذلك. أتليف الشيخ  .224
ا مام أيب حممد  بد هللا اوه أيب زيد القريواين. حققه  بد افيد المكي. ط/ الثا ية 

 م. بار الغمب ا سالمي.1990
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هك(. 189كتاب احلجة  به أهل املديرة. أتليف ا مام حممد وه احلسه الشيباين ا: ) .225
 هك.  اي الكتب.1403ت بيق مهدي حسه القابري. ط/ الثالثة 

كتاب القدوري )تتصم القدوري(. أتليف ا مام أمحد وه حممد وه أمحد الهقيه احلرهي  .226
م. 1998-هك1418حه البباب لبميداين. ط/ األوىل هك(. مربمجع م  شم 362-428)

 بار امل مفة.

كتاب املمجضمج اا يف األحابيت املمفمج اا. أتليف ا مام احلاف  أيب الهمج  بد الممحه  .227
وه  بي وه حممد وه ج هم وه اجلمجزي. حققه و بق  بيه الدكتمجر  مجر الديه وه شكمي 

 تبة أضمجا  السبف. م. مك1997-هك1418وه  بي ومجاي جيالر. ط/ األوىل 

كتاب الرظم يف أحكام الرظم حباسة البصم. أتليف احلاف  أيب احلسه  بي وه حممد وه  .228
هك(. براسة وحتقيق األستاذ إبريس الصمدي. ط/ الثا ية 628القران الهاسي، ا:)

 م. بار إحيا  ال بمجم.1999-هك14199

هك(. 1051البهمجيت ) كشاف القراع  ه منت ا قراع. لبشيخ مرصمجر وه يمج س وه إبريس .229
 م.  اي الكتب.2003-هك1423حتقيق إوماهيم  بد احلميد. ط/ 

كشف الظرمجن  ه أسامي الكتب والهرمجن. لب المة مصرهه وه  بد هللا القسررر   .230
-هك1402المومي احلرهي. الشهري حملال كاتب اجلبيب وامل موف حباجي ربيهة. ط/ 

 م. بار الهكم.1982

مججد والسماع. لبقمطيب أيب ال باس أمحد وه  مم وه إوماهيم كشف القراع  ه حكم ال .231
هك(. قدم له وحققه األستاذ الدكتمجر 656-578وه  مم األ صاري األ دلسي القمطيب )

 م. 1991-هك1411 بد هللا وه حممد وه أمحد الرميقي. ط/ األوىل 

الراهم اوه  كشف املغره مه امل اين واأللهاظ المجاق ة يف املمجط،. أتليف ا مام حممد .232
 م. بار السالم.2007-هك1428هك(. ط/ الثا ية 1394-1296 اشمجر )

هك( 1298-1222البباب يف شمح الكتاب. أتليف الشيخ  بد الغ  الغريمي امليداين ) .233
 م. بار امل مفة.1998-1418حتقيق  بد افيد ط مة حبيب. ط/ األوىل 
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يف الدكتمجر هصم وه حممد وه لباس المجل أحكامه وضمجاوره يف الهقه ا سالمي. أتل .234
 هك. بار طيبة اخلضما .1424مثمي الغامدي. ط/ األوىل روي  األول 

لزوم طالق الثال  بف ة مبا ال يستري  ال اي بف ه. أتليف ال اي ال المة حممد اخلضم وه  .235
م. 1988-هك1408هك(. ط/ األوىل 1353 بد هللا وه ماايىب اجلك  الشرقيري.ا: )

 ن. مكتبة ا ميا

-هك1418لسان ال مب. أتليف حممد وه وكم وه مرظمجر ا فميقي املصمي. ط/ الثا ية  .236
 م. بار إحيا  الما  ال ميب، ومنسسة التاريخ ال ميب.1997

ما صخ مه  ًثر الصحاوة يف الهقه. تصريف زكماي نالم قابر الباكستاين. ط/ األوىل  .237
 م. بار اخلماز. 2004-هك1421

-816وه مهبخ ومهان الديه أيب إسحاق إوماهيم وه حممد )املبدع شمح املقر . ال .238
 م.  اي الكتب.2003-هك1423هك(. ط/ 884

 م. بار امل مفة.1986-هك1406املبسمجط. لشمس الديه السمرسي. ط/  .239

جمم  األهنم يف شمح مبتقه األهبم. لبمحقق  بد الممحه وه حممد وه سبيمان الكيبمج   .240
 م. بار الكتب ال بمية.1999-هك1419املد مج باماب أفردي. ط/ األوىل 

هك(. 807جمم  الزوائد ومرب  الهمجائد. لبحاف   مجر الديه  بي وه أيب وكم اهليثمي ا: ) .241
 م. مكتبة امل ارف.1986-هك1406وتحميم احلافظني اجلبيبني ال ماقي واوه حجم. ط/ 

سم الرجدي جمممجع فتاوى شيخ ا سالم اوه تيمية. ه  وتمتيب الشيخ  بد الممحه وه قا .242
 واوره حممد. مكتبة امل ارف. 

، وإكمال املري ي، افممجع يف شمح امله ب، لإلمام أيب زكماي حيىي وه شمف الرمجوي .243
 مكتبة المشاب.  

هك(. 744احملّمر يف احلديت. أتليف أيب  بد هللا حممد وه  بد اهلابي املقدسي ا: ) .244
ال اي ا سالمي الدكتمجر  بد هللا وه  بد احملسه المكي. ا تىن إبصداره األمني ال ام لماورة 

 م. 2004-هك1425ط/ األوىل 
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احملمر يف الهقه. أتليف الشيخ ا مام حميي الديه أيب الربكاا. مر بة السرة احملمدية.  .245
 القاهمب.

احملبه شمح افبه. أتليف ا مام اجلبيل أيب حممد  بي وه أمحد وه س يد وه حزم ا:  .246
م. 2001-هك1422. مكتب التحقيق ودار إحيا  الما  ال ميب. ط/ الثا ية هك(456)

 بار إحيا  الما  ال ميب.

هك 1417تتصم ارتالف ال بما . أليب وكم أمحد وه  بي اجلصاص المازي.ط/ الثا ية  .247
 م بار البشائم ا سالمية.1996

رحاوي ا: تتصم الرحاوي. أتليف ا مام أيب ج هم أمحد وه حممد وه سالمة ال .248
 م. بار إحيا  ال بمجم.1986-هك1406هك(. حتقيق أيب المجفا األفغاين. ط/ األوىل 321)

تتصم املزين يف فموع الشاف ية. أتليف ا مام أيب إوماهيم إتا يل وه حيىي وه إتا يل  .249
هك(. وض  حمجاشيه حممد  بد القابر شاهني. ط/ األوىل 264املصمي املزين. ا:)

 الكتب ال بمية. م. بار1998-هك1419

م. 1981-هك1401تتصم ربيل لب المة ربيل وه إسحاق املالكي. الرب ة األرريب  .250
 بار الهكم.

هك(. 556تتبف المواية. أليب البيت السممقردي ومواية وتمتيب ال ال  ال اي السممقردي ) .251
 م. مكتبة المشد.2005-هك1426حتقيق ب/  بد الممحه وه مبارن الهمج. ط/ األوىل 

درل الوه احلاج. أتليف أيب  بد هللا حممد وه حممد ال بدري الهاسي املالكي. الشهري امل .252
-هك1425حوه احلاج. قمأه وضب   ّصه الشيخ حسه أمحد  بد ال ال. ط/ األوىل 

 م. املكتبة ال صمية.2005

هك(. رواية 179املدو ة الكربى  مام بار اهلجمب ا مام مالك وه أ س األصبحي ا:) .253
هك(. حتقيق و ميج  امم اجلزار و بد هللا املرشاوي. 240وه س يد الترمجري ا: )سحرمجن 

 م. بار احلديت.2005-هك1426ط/ 
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مم ب اجلران و ربب اليقظان يف م مفة ما ي ترب وه مه حمجاب  الزمان. أتليف ا مام أيب  .254
ربيل هك(. وض  حمجاشيه 768حممد  بد هللا وه أس د وه  بي الياف ي اليم  املكي ا: )

 م. بار الكتب ال بمية.1997-هك1417املرصمجر. ط/ األوىل 

مماتب ا هاع يف ال باباا وامل امالا واال تقاباا. لإلمام احلاف  اوه حزم الظاهمي.  .255
 م. بار اوه حزم.1998-هك1419و راية حسه أمحد إسرب. ط/ األوىل 

هك(. 251موزي ا:)مسائل ا مام أمحد وإسحاق وه مرصمجر ومواية إسحاق وه مرصمجر امل .256
 م. اجلام ة ا سالمية. 2004-هك1425ط/ األوىل 

مسائل ا مام أمحد. رواية اوره  بد هللا. حتقيق وبراسة الدكتمجر  بي سبيمان املهرا. ط/  .257
 م. مكتبة الدار.1986-هك1406األوىل 

هك(. حتقيق وبراسة وت بيق ب/ 266-203مسائل ا مام أمحد. رواية أيب الهضل صاحل ) .258
 م. الدار ال بمية.1988-هك1408الممحه بيه حممد. ط/ األوىل  فضل

املسائل الهقهية مه كتاب الموايتني والمججهني. أتليف القاضي أيب ي به. حتقيق ب/  بد   .259
 م. مكتبة امل ارف.1985-هك1405الكممي وه حممد الالحم. ط/ األوىل 

أمحد وه حممد الصديق مسالك الداللة  به مسائل المسالة. أتليف احلاف  أيب الهيض  .260
 الغماري. ط/ بار الهكم. ودون ويان.

املستدرن  به الصحيحني. تصريف ا مام احلاف  أيب  بد هللا حممد وه  بد هللا احلاكم  .261
 هك(. 405الريساومجري ا: )

-450املستصهه مه  بم األصمجل. تصريف ا مام أيب حامد حممد وه حممد الغزا  ) .262
 مجر محزب زهري حاف . شمكة املديرة املرمجرب لبربا ة والرشم.هك(. براسة وحتقيق الدكت505

-535املستمج ب. تصريف ا مام  صم الديه حممد وه  بد هللا الساممي احلرببي، ) .263
-هك1420هك(. براسة وحتقيق أ.ب/ بد املبك وه  بد هللا وه بهيش. ط/ األوىل 616

 م. مكتبة األسدي. مكة املكممة.1999

أمحد وه حممد وه حربل الشيباين. وتحقيق ها ة إبشماف الشيخ  املسرد. لإلمام اجلبيل .264
 هك. منسسة المسالة.1416ش يب األرهبوط. ط/ األوىل 
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هك(. مربمجع 840مصباح الزجاجة يف زوائد اوه ماجة. أتليف ا مام البمجصريي. ا: ) .265
م. 2000-هك1420م  سره اوه ماجة. وتحقيق الشيخ ربيل م،ممجن شيحا. ط/ الثالثة 

 امل مفة. بار

م. 1970هك1390املصرف ل بد المزاق املصرف لإلمام  بد المزاق الصر اين، ط/ األوىل  .266
 افبس ال بمي.

-159املصرف. أتليف ا مام احلاف  أيب وكم  بد هللا وه حممد وه إوماهيم اوه أيب شيبة ) .267
 هك(. حتقيق محد وه  بد هللا اجلم ة وحممد وه إوماهيم البحيدان. ط/ األوىل325

 م. مكتبة المشد.2004-هك1425

م اي السره.أتليف ا مام محد وه حممد وه إوماهيم وه اخلراب، أومج سبيمان اخلرايب  .268
هك(. مربمجع م  سره أيب باوب. وتحقيق  زا  بيد الدّ اس و ابل السيد. 319-388)

 م. بار املغ . 1997-هك1418ط/ األوىل 

 حلممجي. ط/ بار الهكم.م جم الببدان. أتليف ايقمجا وه  بد هللا ا .269

م جم مقاييس البغة. أتليف أيب احلسني أمحد وه فارس المازي. حتقيق  بد السالم  .270
 هارون. بار اجليل.

امل بم وهمجائد مسبم. تصريف ا مام أيب  بد هللا حممد وه  بي وه  بي وه  مم املازري  .271
م. 1992ثا ية هك(. تقدمي وحتقيق فضيبة الشيخ حممد الشاذ  الريهم. ط/ ال536ا: )

 بار الغمب ا سالمي.

وه  بي وه  صم البغدابب.  امل مج ة امل مج ة  به م هب  اي املديرة، لإلمام  بد المجهاب .272
 م. املكتبة التجارية مصرهه الباز.1999-هك1420حتقيق محيش  بد احلق. ط/ الثالثة 

مد وه أمحد وه  بد ال زيز وه  بي م مج ة أو  الرهه شمح املرتهه. أتليف تقي الديه حم .273
هك(. براسة وحتقيق ب/  بد املبك وه 972-898الهتمجحي احلرببي، الشهري حوه الرجار.)

 م. بار رضم.1995-هك1416 بد هللا الدهيش. ط/ األوىل 

مغ  احملتاج إىل م مفة م اين ألهاظ املرهاج. لبشيخ مشس الديه حممد وه اخلريب  .274
 م. بار امل مفة.2004-هك1425مد ربيل  يتاين. ط/ الثا ية الشموي . ا تىن وه حم
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املغ  شمح تتصم اخلمقي. أتليف ا مام احلاف  ممجفق الديه أيب حممد  بد هللا وه أمحد  .275
هك(. 620-541وه حممد وه قدامة املقدسي اجلما يبي الدمشقي الصاحلي احلرببي. )

م. 2005-1426هتاح احلبمج. ط/ اخلامسة حتقيق الدكتمجر  بد هللا المكي، والدكتمجر  بد ال
 بار  اي الكتب.

املههم ملا أشكل مه تبشيا كتاب مسبم. أتليف ا مام احلاف  أيب ال باس أمحد وه  .276
هك(. حتقيق الشيخ حميي الديه مستمج وها ة. 656 مم وه إوماهيم األ صاري القمطيب ا: )

 م. بار اوه كثري. 1999-هك1420ط/ الثا ية: 

حلسرة يف ويان كثري مه األحابيت املشتهمب  به األلسرة. أتليف ال المة الشيخ املقاصد ا .277
هك(. براسة وحتقيق حممد  ثمان اخلشت. ط/ 902حممد  بد الممحه السشاوي ا: )

 م. بار الكتاب ال ميب.2002-هك1422الماو ة 

ماج ه مقاصد الشمي ة. لشيخ ا سالم ا مام األكرب حممد الراهم اوه  اشمجر. حتقيق م .278
-هك1425الشيخ حممد احلبيب اوه اخلمججة. ط/ وزارب األوقاف والشنون الديرية ودولة قرم 

 م. 2004

املقدماا املمهداا ملا اقتضته رسمجم املدو ة مه األحكام الشم ياا، والتحصيالا  .279
احملكماا ألمهاا مسائبها املشكالا. أتليف أيب المجليد حممد وه أمحد وه رشد القمطيب 

م. بار 1988-هك1408(. حتقيق األستاذ س يد أمحد أ ماب. ط/ األوىل هك520ا: )
 الغمب ا سالمي. 

-هك1411املقهه الكبري. أتليف تقي الديه املقميزي. حتقيق حممد الي الوي. ط/ األوىل  .280
 م. بار الغمب ا سالمي.1991

ه  بد هللا املقر  يف شمح تتصم اخلمقي لإلمام احلاف  احملد  أيب  بي احلسه وه أمحد و .281
هك(. حتقيق الدكتمجر  بد ال زيز وه سبيمان الب يمي. ط/ األوىل 471-396وه البرا. )

 م. مكتبة المشد.1993-هك1414

. أتليف ا مام ممجفق الديه  بد هللا املقر  يف فقه إمام السرة أمحد وه حممد وه حربل  .282
 يدية حلمايض.وه أمحد اوه قدامة املقدسي. ط/ الثالثة. مرشمجراا املنسسة الس 
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مه فقه السرة، براسة فقهية لب ض أحابيت البيمجع. أتليف الدكتمجر محد وه محاب وه  بد  .283
 هك. مكتبة الدار.1405ال زيز احلماب. ط/ األوىل 

مراهج التحصيل و تائج لرائف الت،ويل يف شمح املدو ة وحّل مشكالهتا. أتليف أيب  .284
شيخ األستاذ الدكتمجر  بي  بي لقم. احلسه  بي وه س يد المجماجي. تقدمي فضيبة ال

م. بار اوه 2007-هك1428ا تىن وه أومج الهضل الدمياطي أمحد وه  بي. ط/ األوىل 
 حزم.

املرتقه مه شمح ممجط، مالك. أتليف القاضي أيب المجليد سبيمان وه ربف وه س د وه  .285
-هك1420هك(. حتقيق حممد  بد القابر  را. ط/ األوىل 494أيمجب الباجي. ا: )

 م. بار الكتب ال بمية. 1999

مرتهه ا راباا يف ه  املقر  م  الترقيخ وزايباا. أتليف تقي الديه حممد وه أمحد  .286
هك(. حتقيق الدكتمجر  بد هللا المكي. ط/ 972الهتمجحي احلرببي الشهري حوه الرجار. ا:)

 م. منسسة المسالة.1999-هك1419األوىل 

هك(. مربمجع م  مغ  احملتاج. 676رمجوي ا: )املرهاج. أتليف ا مام حيىي وه شمف ال .287
 هك. بارامل مفة.1425ح ترا  حممد ربيل  يتاين. ط/ الثا ية 

امله ب يف ارتصار السره الكبري لببيهقي. ارتصمه ا مام احلاف  أومج  بد هللا حممد وه  .288
هك(. حتقيق بار املشكاب لببحت ال بمي 748أمحد وه  ثمان ال هيب الشاف ي ا: سرة )

 م. بار المجطه لبرشم.2001-هك1422شماف أيب متيم ايسم وه إوماهيم. ط/ األوىل إب

امله ب يف فقه م هب ا مام الشاف ي. أتليف ا مام أيب إسحاق إوماهيم وه  بي  .289
 م. بار القبم. 1992-هك1412الشريازي. حتقيق حممد الزحيبي. ط/ األوىل 

: إوماهيم وه ممجسه البشمي الغمهطي املمجافقاا يف أصمجل الشمي ة. أليب إسحاق الشاطيب .290
م. 2001-هك1422هك(. ا تىن وه الشيخ إوماهيم رمضان. ط/ اخلامسة 790املالكي ا: )
 بار امل مفة.
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ممجاهب اجلبيل يف شمح تتصم الشيخ ربيل. أتليف أيب  بد هللا حممد وه حممد وه  بد  .291
م.  اي 2003-هك1423هك(. ط/ 954الممحه املغميب امل موف ححلراب الم ي  ا: )

 الكتب.

املمجط،. أتليف إمام األئمة و اي املديرة مالك وه أ س األصبحي املدين. حتقيق ربيل  .292
 م. بار امل مفة.1998-هك1418م،ممجن شيحا. ط/ األوىل 

 تائخ األفكار يف كشف المممجز واألسمار لشمس الديه أمحد وه قمجبر امل موف وقاضي  .293
هي تكمبة فتخ القديم الوه اهلمام. ومربمجع م ه يف زابه أفردي قاضي  سكم رومببي. و 

 أوارم األجزا . ط/ بار الهكم.

الرتف يف الهتاوى. أتليف شيخ ا سالم قاضي القضاب أيب احلسه  بي وه احلسني وه  .294
هك(. وض  حمجاشيه و بق  بيه حممد  بيل البحصبي. ط/ 461حممد السغدي ا: سرة)

 مية.م. بار الكتب ال ب1996-هك1417األوىل 

 ثم المجروب  به مماقي الس مجب. شمح الشيخ حممد األمني وه حممد املشتار الشرقيري.  .295
حتقيق وإكمال تبمي ه الدكتمجر حممد ولد سيدي ولد حبيب الشرقيري. ط/ الثالثة 

 م. بار املرارب.2002-هك1423

سه وه الرجم المجهاج يف شمح املرهاج. لإلمام املتقه كمال الديه أيب البقا  حممد وه ممج  .296
 م. بار املرهاج.2004-هك1425هك(. ط/ األوىل 808-742 يسه الدمريي )

الرجمجم الزاهمب يف مبمجن مصم والقاهمب. أتليف هال الديه أيب احملاسه يمجسف وه تغمي  .297
-هك1413ومبي األهوكي. قدم و بق  بيه حممد حسني مشس الديه. ط/ األوىل 

 م. بار الكتب ال بمية.1992

مجضيخ خنبة الهكم. أتليف احلاف  أمحد وه  بي وه حجم ال سقالين.  زهة الرظم يف ت .298
وم ه الركت  به  زهة الرظم لبشيخ  بي وه حسه احلبيب األ مي. ط/ الساو ة حممم 

 هك. بار اوه اجلمجزي.1424

 صب الماية ألحابيت اهلداية. أتليف ال المة هال الديه أيب حممد  بد هللا وه يمجسف  .299
 م. منسسة الماين.1997-هك1418يخ حممد  مجامة. ط/ األوىل الزيب ي احلرهي. تصح
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 هخ الريب مه نصنب األ دلس المطيب. أتليف الشيخ أمحد وه حممد املقمي التبمساين.  .300
 م.1968-هك1388حققه الدكتمجر إحسان  باس. ط/ بار صابر 

اس هناية احملتاج إىل شمح املرهاج. أتليف شيخ ا سالم مشس الديه حممد وه أيب ال ب .301
 الممبي املرمجيف املصمي. الراشم املكتبة ا سالمية.

الرهاية يف نميب احلديت واأل م. تصريف ا مام جمد الديه أيب الس اباا املبارن وه  .302
حممد اجلزري اوه األ ري. أشمف  بيه وقّدم له  بي وه حسه احلبيب األ مي. ط/ األوىل 

 هك. بار اوه اجلمجزي.1421هابى 

هك(. حققه 1005يف سماج الديه  مم وه إوماهيم اوه جنيم احلرهي ا: )الرهم الهائق. أتل .303
 م. بار الكتب ال بمية.2002-هك1422و ّبق  بيه أمحد  زو راية. ط/ األوىل 

الرمجابر والزايباا  به ما يف املدو ة مه نريها مه األمهاا، أليب حممد  بد هللا وه  بد  .304
م. بار الغمب 1999ح احلبمج.ط/ األوىل الممحه أيب زيد القريواين، حتقيق  بد الهتا 

 ا سالمي. 

-هك1423 مجاسخ القم ن. لب المة اوه اجلمجزي. حتقيق أشمف  بي املبباري. ط/ الثا ية  .305
 م. اجلام ة ا سالمية.2003

 يل األوطار شمح مرتقه األربار مه أحابيت سيد األريار. أتليف ا مام حممد وه  بي  .306
بيثه و بق  بيه ربيل م،ممجن شيحا. ط/ األوىل هك(. رمج أحا1255الشمجكاين ا: )

 م. بار امل مفة.1998-هك1419

اهلداية شمح وداية املبتدي. أتليف شيخ ا سالم ومهان الديه  بي وه أيب وكم املمنيراين.  .307
 مربمجع م  فتخ القديم الوه اهلمام. بار الهكم.

أتليف ا مام أيب اخلراب  اهلداية  به م هب ا مام أيب  بد هللا أمحد وه حربل الشيباين. .308
هك(. حتقيق ب/  بد البريف مهيم، وب/ 510-432حمهمجظ وه أمحد وه احلسه الكبمجذاين )

 م. نماس.2004-هك1425ماهم ايسني. ط/ األوىل 

المجاضخ يف شمح تتصم اخلمقي. لرمجر الديه أيب طالب  بد الممحه وه  مم البصمي  .309
 م. بار رضم.2000هك1421الضميم. ط/ األوىل 
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المجايف حلمجفياا. أتليف صالح الديه ربيل وه إيبك الصهدي. ط/ الثا ية نري املرقحة  .310
 م. 1962-هك1381ح ترا  هبممجا ريم. بار الرشم 

المججيز يف فقه م هب ا مام الشاف ي. أتليف حجة ا سالم أيب حامد حممد وه حممد  .311
 بمية.م. بار الكتب ال 2004-هك1425هك(. ط/ األوىل 505الغزا . ا: )

وسائل األسالف يف مسائل اخلالف. أتليف أيب املظهم مشس الديه يمجسف وه قزأنبي  .312
م. بار 1998-هك1419امل موف وسب  اوه اجلمجزي. حتقيق سيد حممد مهىن. ط/ األوىل 

 الكتب ال بمية.

المجسي  يف امل هب. أتليف حجة ا سالم أيب حامد حممد وه حممد الغزا . حتقيق أمحد  .313
 م. بار السالم.1997-هك1417هيم. ط/ األوىل حمممجب إوما

 
 74الهصل األول: الركاح والرالق:..........................................
 75املبحت األول: الركاح....................................................

 76.....املربب األول: حكم الركاح:.........................................
 81املربب الثاين: امل اهب لقر  الباه............................................

 املربب الثالت: تهضيل الركاح  به اال قراع لب بابب

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ................... املربب األول: حكم الركاح

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ..............  املربب الثاين: امل اهب لقر  الباه:

خطأ! اإلشارة املرجعية غري  ... املربب الثالت: تهضيل الركاح  به اال قراع لب بابب.
 معر فة.

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ......... املربب الماو : حكم الرظم إىل املشرمجوة

خطأ!  . فهي ه ا احلديت جمجاز  ظم اخلاطب إىل املشرمجوة، وأتمُّبه ما الح مه حماسرها
 ري معر فة.اإلشارة املرجعية غ

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. امس: ما جيمجز الرظم إليه مه املشرمجوة:املربب اخل

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ........... املربب السابس: اخلربة  به اخلربة:
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 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ............. املربب الساو : إجاوة ب مجب المجليمة

خطأ! اإلشارة املرجعية  املس،لة األوىل: حكم إجاوة ب مجب المجليمة إذا ي يكه فيها مركم:
 غري معر فة.

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ..........املس،لة الثا ية: حضمجر ب مجب فيها مركم:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. .............. املربب الثامه: األكل مه المجليمة:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ............ املربب التاس : ا شهاب  به الركاح

 رجعية غري معر فة.خطأ! اإلشارة امل ............ لكهاراملربب ال اشم: حكم أ كحة ا

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. .......... املربب احلابي  شم: المجالية يف الركاح

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. .............. املربب الثاين  شم: تمتيب األوليا 

خطأ!  ..... )(املربب الثالت  شم: ا حلاق وغري األب يف إجبار الصغريب  به الركاح 
 اإلشارة املرجعية غري معر فة.

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ............. املربب الماو   شم: مقدار الصداق

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. .... املربب اخلامس  شم: جمجاز كمجن املهم مره ة

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. .. املربب السابس  شم: ج ل  تق املمأب صداقها

ْرك  
 
 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. . خ لرهسه حبا املربب الساو   شم: اشماط امل

 شارة املرجعية غري معر فة.خطأ! اإل .......... املربب الثامه  شم: فسخ  كاح املت ة

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ... املربب التاس   شم: إتيان الرسا  يف حماشهه:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ................املربب ال شمون: ال زل  ه املمأب

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ..... املس،لة األوىل: حكم ال زل مه حيت اجلمبة:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ...... الثا ية: حكم ال زل  ه الزوجة احلمب:املس،لة 

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ............ املس،لة الثالثة:  زل السيد  ه األمة:

خطأ!  .. إذا تزوجها  به أرمى-يباملربب احلابي وال شمون: املقام  رد البكم أو الث
 اإلشارة املرجعية غري معر فة.

 .خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة ...... املربب الثاين وال شمون: ردمة املمأب زوجها
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 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. .. املربب الثالت وال شمون: وط  احلامل مه نريه

خطأ! اإلشارة املرجعية غري  .. املربب الماو  وال شمون: أسباب اخليار، وحتته مس،لتان:
 معر فة.

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. .. املس،لة األوىل: التهميق وني الزوجني وسبب ال  رَّة.

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ........... املس،لة الثا ية: األمة ت تق وزوجها حم

خطأ! اإلشارة املرجعية غري  ...... املربب اخلامس وال شمون: وط  املسبياا المج رياا
 معر فة.

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. .. املربب السابس وال شمون: السيب فسخ لبركاح

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. املبحت الثاين : المضاع .

  معر فة.خطأ! اإلشارة املرجعية غري .................... املربب األول: رضاع الكبري

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ......... املربب الثاين: ال دب احملمّ م مه المض اا

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ..................... املربب الثالت: لنب الهحل

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ......... او : وط  الزه ال يمججب حممةاملربب الم 

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. . املربب اخلامس: استبحاق المجلد مه األب ونريه 

خطأ!  ...............يف المجلد املربب السابس: المجمجع إىل قمجل القافة  رد الترازع
 اإلشارة املرجعية غري معر فة.

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. . املس،لة األوىل: المجمجع إىل قمجل القافة يف األحمار 

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. .... ما املس،لة الثا ية: المجمجع إىل قمجل القافة يف ا 

 رجعية غري معر فة.خطأ! اإلشارة امل ........... املربب الساو : ال دب امل ترب يف القافة

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. املبحت الثالت : الرالق .

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ............ املربب األول: وقمجع الرالق البد ي

خطأ! اإلشارة املرجعية غري  ..... املربب الثاين : وجمجب املماج ة  به املربق لببد ة :
 معر فة.

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ..لرالق الثال  وبه  واحداملربب الثالت: لزوم ا
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 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. .................. املربب الماو : طالق السكمان

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ..... املربب اخلامس: ال دب، وحتته مخس مسائل:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ..................... املس،لة األوىل: م ىن األقما 

شارة املرجعية غري خطأ! اإل ..... املس،لة الثا ية: ما حيّل املمأب املرّبقة  الًًث لبزوج األول
 معر فة.

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ...... املس،لة الثالثة:  دب املمأب املتمجىف  رها زوجها

خطأ! اإلشارة  .... املس،لة الماو ة: وقت حتبيل املمأب املتمجىف  رها زوجها إذا كا ت حامال
 املرجعية غري معر فة.

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ...... املس،لة اخلامسة: فيمه جيب  بيها ا حداب 

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. .....املربب السابس: وي  األمة ال يمججب طالقها

 الهصل الثاين:
خطأ! اإلشارة املرجعية غري  ملبحث األول: لزوم عقد البيع، وأحكام الثمن واملثمنا

 معر فة.

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. .................... املربب األول: ريار افبس

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ه  ال  مسائل:املربب الثاين: وي  أجزا  امليتة، وحتت

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ................. املس،لة األوىل: وي  شحمجم امليتة

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ................... املس،لة الثا ية: وي  جبمجب امليتة

خطأ! اإلشارة املرجعية غري  ..... املس،لة الثالثة: اال تهاع وشحمجم امليتة والزيت املترّجس
 معر فة.

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ... املربب الثالت: وي  ما يرته  وه مه الرجاساا

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ............. املربب الماو : متّبك اخلمم ومتبيكها

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ................... املربب اخلامس:  بيل اخلمم

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ................... املربب السابس: مثه الكبب

 معر فة. خطأ! اإلشارة املرجعية غري ................. املربب الساو : وي  ما  الهحل
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 رر،! ا شارب املمج ية نري م مّفة. املبحث الثاين: الراب، وحتته ستة مطالب:
 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. .................. ل: اتقا  الشبهاااملربب األو 

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. .......... املربب الثاين: وجمجب فسخ صهقة المح

خطأ! اإلشارة املرجعية غري  ..... املربب الثالت: وي  ذهب و هب م  أحدمها  مض
 معر فة.

خطأ! اإلشارة املرجعية غري  املربب الماو : وي  المومجي ممه يشمي مره جرسه وبي   رم
 معر فة.

خطأ! اإلشارة املرجعية غري  ... املربب اخلامس: الرب والش ري صرف واحد أو صرهان؟
 معر فة.

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ........... املربب السابس: وي  احليمجان ححليمجان

 جعية غري معر فة.خطأ! اإلشارة املر  ملبحث الثالث: البيوع الفاسدة واملنهي عنها .ا

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. .......   الر ام ونريه قبل قبضهاملربب األول: وي

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ..... املربب الثاين: تبقي المكبان، وحتته مس،لتان:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ......... املس،لة األوىل: حكم تبقي المكبان وال بة

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ..املس،لة الثا ية: املسافة اليت حيمم فيها تبقي المكبان

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ........ املربب الثالت: وي  المجل  به وي  أريه

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. .................. املربب الماو : االحتكار احملمَّم

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ....... املربب اخلامس: الرهي  ه وي  فضل املا 

 ارة املرجعية غري معر فة.خطأ! اإلش ... ، وفيه  ال  مسائل:املربب السابس: التصمية

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ....... املس،لة األوىل: التصمية  يب يمججب اخليار

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. . املس،لة الثا ية: احلببة الثالثة ال ت ّد رضا يف املصماب

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ....... املس،لة الثالثة: البدل  ه البنب ال يت ني متما

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. املبحت الماو : وي  الثمار والزروع .
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خطأ! اإلشارة املرجعية غري  املربب األول: الثمار ال تتب  األصمجل يف البي  إال حلشمط
 معر فة.

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ........ املربب الثاين: وي  الثمار، وفيه مس،لتان:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ....... املس،لة األوىل: وي  الثمار قبل ودو الصالح

طأ! اإلشارة املرجعية غري خ املس،لة الثا ية: وي  الثمار قبل ودو صالحها ملشمي األصل
 معر فة.

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. .....  مية، وفيه أرو  مسائل:املربب الثالت: وي  ال

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ......... املس،لة األوىل: صمجرب ال مية املمرا فيها

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ....... املس،لة الثا ية: إحلاق نري التمم وه يف ال مية

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ....... املس،لة الثالثة: فسخ ال مية يف مخسة أوسق

خطأ! اإلشارة املرجعية غري  ...... املس،لة الماو ة: شما  التمم املشموص  قدا مه امل مي
 معر فة.

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. املبحت اخلامس: السبم، والمهه يف البي  .

 معر فة.خطأ! اإلشارة املرجعية غري  ................ املربب األول: السبم يف احليمجان

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. .. رأس املال  ه جمبس ال قد املربب الثاين: أترري

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ............. املربب الثالت: السبم حمل نيَّ جزافا

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ..................... املربب الماو : السبم احلالّ 

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ................ املربب اخلامس: المهه يف الّسبم

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ............... املربب السابس: المهه يف احلضم

خطأ! اإلشارة املرجعية  ... الماهه  به بف  المهه ليحمجزه املمهتهاملربب الساو : إجبار 
 غري معر فة.

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ........... املربب الثامه: رجمجع المهه إىل الماهه

 عية غري معر فة.خطأ! اإلشارة املرج .............. .املشاكلة للبيوع لفصل الثالث: العقود ا

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ................................... وفيه  ال ة مباحت:
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 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. املبحت األول: الكما  واملساقاب

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. .................... املربب األول: كما  األوض

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. .......... املربب الثاين: املساقاب، وفيه مس،لتان:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ................... املس،لة األوىل: حكم املساقاب

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. .......... املس،لة الثا ية: املساقاب إىل أجل جمهمجل

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. املبحت الثاين: الشه ة والسبف .

 رة املرجعية غري معر فة.خطأ! اإلشا .... املربب األول: ال جتمي الشه ة يف كّل شي  

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. .................. املربب الثاين: ال شه ة لبجار

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ........... املربب الثالت: الشه ة فيما ال يرقسم

خطأ! اإلشارة املرجعية  .. املربب الماو : الشه ة يف املرتقل وغري  مجض، وفيه مس،لتان:
 غري معر فة.

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ........... املس،لة األوىل: فيما ا تقل ا تقاال جرباي

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ......... املس،لة الثا ية: فيما ا تقل ا تقاال ارتياراي

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ................. املربب اخلامس: الشه ة لب مي

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ........... لسابس: حكم سبف احليمجاناملربب ا

 أ! اإلشارة املرجعية غري معر فة.خط املبحت الثالت: التهبيس واحلجم واحلمجالة .

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ..... املربب األول: احلجم  به املهبس ووي  ماله

خطأ! اإلشارة املرجعية  .. املربب الثاين: مه وجد متا ه و يره  رد املهبس فهمج أحق وه
 غري معر فة.

خطأ!  املس،لة األوىل: إذا كان التهبيس و د القبض، وقبل أن يقبض البائ  مه مثره شيئا
 اإلشارة املرجعية غري معر فة.

املس،لة الثا ية: إذا كان التهبيس و د قبض البائ  و ض الثمه، هل همج أحق وسب ته أو 
 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. .............................. همج أسمجب الغمما 
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خطأ! اإلشارة املرجعية  .. لهبس يف استحقاق املتاع  ردهاملربب الماو : إحلاق املمجا ح
 غري معر فة.

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ....... املربب الماو : حبمجل الديه حلهبس واملمجا

 عر فة.خطأ! اإلشارة املرجعية غري م ............. املس،لة األوىل: حبمجل الديه حلهبس

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. .............. املس،لة الثا ية: حبمجل الديه حملمجا

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ............ املربب اخلامس: احلجم  به املميض

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. . ربب السابس: ال جيب  به احملال قبمجل احلمجالةامل

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ....... املربب الساو : ال يشمط رضا احملال  بيه

خطأ! اإلشارة املرجعية غري  ... ال وه يف احلمجالةاملربب الثامه: اشماط حبمجل الديه احمل
 معر فة.

خطأ! اإلشارة املرجعية غري  . املربب التاس : إذا تمجّفما شموط احلمجالة ومئت ذمة احمليل
 معر فة.

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. . ال؟ املس،لة األوىل: هل تربأ ذمة احمليل ححلمجالة، أو

 ية غري معر فة.خطأ! اإلشارة املرجع .......... املس،لة الثا ية: رجمجع احملتال  به احمليل

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ............ .لفصل الرابع: األقضية واللقطة والضوال  ا

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. .ملبحث األول: األقضية ا

خطأ! اإلشارة املرجعية غري  .. املربب األول: هل يشمط يف القاضي أن يكمجن جمتهًدا؟
 معر فة.

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ............. املربب الثاين: قضا  القاضي و بمه

خطأ! اإلشارة املرجعية غري  . املربب الثالت: القضا  حلشاهد واليمني، وفيه مس،لتان:
 معر فة.

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ضا  حلشاهد واليمني يف األممجالاملس،لة األوىل: الق

خطأ! اإلشارة املرجعية غري  ... املس،لة الثا ية: القضا  حلشاهد واليمني يف جماح ال مد
 معر فة.
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 ة املرجعية غري معر فة.خطأ! اإلشار  ....... الباطه املربب الماو : حكم احلاكم ال يغريّ  

خطأ! اإلشارة  ... املربب اخلامس: حكم القاضي يقضي وهمج  به حال تشمجش فكمه 
 املرجعية غري معر فة.

خطأ! اإلشارة  ..... املربب السابس: مه وجبت  بيه شهابب فبم ينبّ ها فهمج فيه جمح
 املرجعية غري معر فة.

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. املبحت الثاين: البقرة .

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ............ املربب األول: حكم ت ميف البقرة 

خطأ! اإلشارة املرجعية غري  املربب الثاين: حكم ت ميف الشي  اليسري، وفيه مس،لتان:
 معر فة.

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. .. املس،لة األوىل: الشي  اليسري ال ي ليس له حل 

خطأ! اإلشارة املرجعية غري  ... الشي  اليسري ال ي تتشمّجف إليه الرهساملس،لة الثا ية: 
 معر فة.

 ! اإلشارة املرجعية غري معر فة.خطأ ............ املربب الثالت: مدب الت ميف حلبقرة

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. املربب الماو : ما يبزم ذكمه يف البقرة الستحقاقها 

خطأ! اإلشارة املرجعية غري  املربب اخلامس: مه  مف البقرة أبوصافها هل تبزمه ويّ رة
 معر فة.

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ...... املربب السابس: حكم البقرة و د الت ميف

خطأ! اإلشارة  ...... املربب الساو : مه األحق حلبقرة و د الت ميف؟ وفيه مس،لتان:
 املرجعية غري معر فة.

خطأ! اإلشارة املرجعية غري  ... أحق حلرظم فيها إذا كان م،ممجه املس،لة األوىل: املبتق 
 معر فة.

خطأ! اإلشارة املرجعية  املس،لة الثا ية: إذا كان املبتق  نري م،ممجن فهل ترزع مره البقرة؟
 غري معر فة.

 ر فة.خطأ! اإلشارة املرجعية غري مع ................ املربب الثامه: حكم ضالة الغرم
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 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ............... املربب التاس : حكم ضالة ا ول

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. .............. املربب ال اشم: حكم ضالة البقم 

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. املربب احلابي  شم: حكم احتالب ماشية الغري 

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. .. لفصل اخلامس: القصاص والدايت والقسامة واحلدودا

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ..... املربب األول: القتل حملثقل يمججب القصاص

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ..... املربب الثاين: القتل حلسم يمججب القصاص

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. . املربب الثالت: القتل مبا ال يقتل نالبا شبه  مد

 ة غري معر فة.خطأ! اإلشارة املرجعي ............. املربب الماو : ال يقتل املسبم وكافم

خطأ! اإلشارة املرجعية  ... املربب اخلامس: القصاص وني المجل واملمأب، وفيه مس،لتان:
 غري معر فة.

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ........ وىل: القصاص ويرهما يف الرهساملس،لة األ

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. .. املس،لة الثا ية: القصاص ويرهما فيما بون الرهس

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ... املربب السابس: قتل اجلما ة حلمجاحد قصاصا

خطأ! اإلشارة املرجعية  . املربب الساو : مه قتل وشي  قتل وه )املما بة يف االستيها (
 غري معر فة.

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ......... املربب الثامه: حكم الضمان يف ال ض

خطأ! اإلشارة املرجعية غري  .. املربب التاس : حكم مه اطب  يف ويت قمجم فهق،وا  يره
 معر فة.

املرجعية غري  خطأ! اإلشارة ... املربب ال اشم: حكم فق   ني مه  ظم إىل  مجرب نريه
 معر فة.

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. .... املربب احلابي  شم: تمجزي  الدية  به ال اقبة

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ................. املربب الثاين  شم: بية اجلرني

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ست مسائل:املربب الثالت  شم: القسامة، وفيه 

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ......... املس،لة األوىل: القسامة يستحّق هبا الّدم
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خطأ!  .. اخلمسني املس،لة الثا ية: كيهية تقسيم األميان  به أوليا  املقتمجل إذا زابوا  به
 اإلشارة املرجعية غري معر فة.

، أو له أن يست ني وغريه - رد  كمجل األوليا –املس،لة الثالثة: هل حيبف املد ه  بيه 
 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ............................................. 

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ....... ه نري املسبماملس،لة الماو ة: صغية اليمني م

اإلشارة املرجعية غري  خطأ! ...... املس،لة اخلامسة: وجمجب القتيل مبحبة قمجم ال ي د لمجًث
 معر فة.

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. .................. املس،لة السابسة: التدمية لمج 

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. املبحت الثاين: احلدوب

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ...................... املربب األول: ل ه امل نيَّ 

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ...... سب  مسائل:املربب الثاين: حد الزه، وفيه 

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. .............. املس،لة األوىل: التغميب لبزاين البكم

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ... املس،لة الثا ية: تغميب املمأب وال بد وفيها فم ان:

 فة.خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر   ....................... الهمع األول: تغميب املمأب

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. .................... الهمع الثاين: يف تغميب ال بد

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. . سافة اليت يغّمب إليها الزاين البكماملس،لة الثالثة: امل

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ...... املس،لة الماو ة: اشماط ال دب يف ا قمار حلزه

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ...... حلزه  املس،لة اخلامسة: الشهابب  به ا قمار

خطأ! اإلشارة  .... املس،لة اخلامسة: حكم امل مف  به  هسه حلزىن إذا رج   ه إقماره
 املرجعية غري معر فة.

خطأ! اإلشارة املرجعية غري  .... مأباملس،لة السابسة: ظهمجر احلمل يقام وه احلد  به امل
 معر فة.

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ..... املس،لة الساو ة: ال يبزم ا مام أن يبدأ حلمجم

 غري معر فة. خطأ! اإلشارة املرجعية ......... املربب الثالت: جحد املتاع ال قر  فيه
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 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ..................... املربب الماو : حد احملارب

خطأ! اإلشارة  ..... املربب اخلامس: حد الساحم والز ديق واملمتد، وفيه  ال  مسائل:
 املرجعية غري معر فة.

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ..................... املس،لة األوىل: حد الساحم

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ..................... املس،لة الثا ية: قتل الز ديق

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ....................... املس،لة الثالثة: حّد املمتدّ 

خطأ! اإلشارة املرجعية غري  ...... املربب الساو : إقامة السيّ د احلدَّ  به  بده أو أمته
 معر فة.

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. .......... املربب الساو : إقامة احلّد  به املميض

 املرجعية غري معر فة.خطأ! اإلشارة  ..... املربب الثامه: احلدوب ال تبرل ورمجل الزمان

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ............... املربب التاس : الت زيز إىل ا مام

خطأ! اإلشارة املرجعية غري  .... الصدقة واهلبة واحلُُبس والعمرى والسكىن لفصل السادس:ا
 معر فة.

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. املبحت األول: الصدقة واهلبة

خطأ! اإلشارة املرجعية غري  . ل:املربب األول: ال مجب يف الصدقة واهلبة، وفيه أرو  مسائ
 معر فة.

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. .......... املس،لة األوىل: ال مجب يف الصدقة حلشما 

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ........ املس،لة الثا ية: رجمجع المجالد يف هبته لمجلده

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. املس،لة الثالثة: إحلاق نري األب وه يف ال مجب يف اهلبة

 اإلشارة املرجعية غري معر فة.خطأ!  .... املس،لة الماو ة: مه حنل و ض ولده بون و ض

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ...................... املربب الثاين: هبة الثمجاب

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. .................... املربب الثالت: هبة افهمجل

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. املبحت الثاين: احلبس وال ممى والسكىن

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. .................... املربب األول: حكم احلبس
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 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ..................... املربب الثاين: احلبس الزم

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ...... ليت يق  هبا احلبساملربب الثالت: األلهاظ ا

 فة.خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر   ............. املربب الماو : حكم حتبيس احليمجان

خطأ! اإلشارة املرجعية غري  املربب اخلامس: هل ال ممى متبيك ملراف  المقبة أو ل يرها؟
 معر فة.

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ......... املربب السابس: السكىن متبيك لبمراف 

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ..... :السابع: العتق وما يتصل به وحتته مبحثان لفصلا

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. املبحت األول: أ مجاع ال تق وأسباوه

خطأ! اإلشارة  املربب األول: مه جيب  به ا  سان  تقهم إذا مبكهم وفيه مس،لتان:
 املرجعية غري معر فة.

خطأ! اإلشارة املرجعية غري  ..... املس،لة األوىل: وجمجب  تق و ض القماوة مبجّمب املبك
 معر فة.

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ... املس،لة الثا ية: مه ي تق مبجّمب م ْبك ه مه القماوة

غري خطأ! اإلشارة املرجعية  ... املربب الثاين: مىت ي تق  به املم  مه جيب  بيه  تقه؟
 معر فة.

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. .... املربب الثالت: مه لرم  بده   د ِب إىل  تقه

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. .... إىل نري املمجا  إبذهنماملربب الماو : اال تساب 

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. املبحت الثاين: ما يتصل حل تق .

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ......... املربب األول: وي  املكاتب و د الكتاوة

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. املربب الثاين: ت جيز املكاتب  هسه وإورال ال قد

خطأ! اإلشارة املرجعية غري  ..... املربب الثالت: املال املقبمجض مه املكاتب إذا  جز 
 معر فة.

خطأ! اإلشارة املرجعية  .. املربب الماو :  تق املنمه أفضل مه  تق الكافم األنبه مره
 غري معر فة.
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ملرجعية غري خطأ! اإلشارة ا . املربب اخلامس: يتب  ال بد ماله يف البي  واهلبة والصدقة 
 معر فة.

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. .......... املس،لة األوىل: حكم مال ال بد يف البي 

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ......... املس،لة الثا ية: حكم مال ال بد إذا أ تق

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ...... لصدقة واهلبة:املس،لة الثالثة: ا تقال املبك ح

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ............... املربب السابس: وي  املدوّم وهبته

خطأ! اإلشارة  .. املربب الساو : القم ة وني ال بيد ال يه أ تقهم سيدهم وهم كّل ماله
 املرجعية غري معر فة.

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ....... لفصل الثامن: الوصااي والفرائض. وفيه مبحثان:ا

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. املبحث األول: الوصااي .

 إلشارة املرجعية غري معر فة.خطأ! ا ................... املربب األول: حكم المجصية

خطأ! اإلشارة املرجعية غري  .. املربب الثاين: المجصية أبكثم مه الثبت إذا أجازها المجر ة
 معر فة.

خطأ! اإلشارة  ... إذا ي يمجص امليت–ب الثالت: إرماج الزكاب مه رأس مال امليت املرب
 املرجعية غري معر فة.

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. . ملبحث الثاين: الفرائضا

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. .......... املربب األول: مريا  املسبم مه الكافم

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ........ املربب الثاين: تمجار  أهل مّبتني تتبهتني

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ................... املربب الثالت: م ىن الكاللة

 ة.خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر ف ............ . لفصل التاسع: اللباس والصور واآلدابا

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. .ملبحث األول: اللباس ا

خطأ! اإلشارة املرجعية  .. ممي لباس احلميم  به المجال وإححته لبرسا املربب األول: حت
 غري معر فة.

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ....... املربب الثاين: اجلبمجس  به احلميم وافماشه
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 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ............. املربب الثالت: لبس احلميم لبحكة 

خطأ! اإلشارة  ...... املربب الماو : لبس امل صهم واملز هم وما كان فيه محمب مه الثياب
 املرجعية غري معر فة.

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. .................... املس،لة األوىل: لبس امل صهم

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ..................... املس،لة الثا ية: لبس املز هم

 اإلشارة املرجعية غري معر فة.خطأ!  ... املس،لة الثالثة: لبس ما كان فيه محمب مه الثياب

خطأ! اإلشارة املرجعية  .. خلامس: وض  إحدى المجبني  به األرمى مستبقيااملربب ا
 غري معر فة.

خطأ! اإلشارة  .... )(املربب السابس: حكم اشتمال الصما  واالحتبا  يف  مجب واحد 
 املرجعية غري معر فة.

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ............... جّم الثمجباملربب الساو : حكم 

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. .......... املربب الثامه: التشّتم حل هب لبمجال

خطأ!  ...... املربب التاس : حكم الدرمجل يف احلمام خبامت فيه اسم هللا واالسترجا  وه
 اإلشارة املرجعية غري معر فة.

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ............املربب ال اشم: املشي يف   ل واحدب

 فة.خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر   ........ املربب احلابي  شم: حكم تغيري الشيب

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ............. املربب الثاين  شم: الّصب  حألسمجب

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. .............. املربب الثالت  شم: وصل الش م

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ..... املربب الماو   شم: حكم فمق الش م وسدله

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. . ملبحث الثاين: الصورا

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ............... املربب األول: الصمجر اليت هلا ظلّ 

خطأ! اإلشارة املرجعية غري  ...... ملس،لة األوىل: الصمجر اليت هلا ظلد مه ذواا األرواحا
 معر فة.
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خطأ! اإلشارة املرجعية غري  .. املس،لة الثا ية: الصمجر اليت هلا ظلد مه نري ذواا األرواح
 معر فة.

 غري معر فة.خطأ! اإلشارة املرجعية  ................... ت: ل ب البراااملربب الثال

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. .................. املربب الثالت: الّصمجر املمقمجمة

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ................ املربب الماو : صمجر ما ال يبقه 

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. . ملبحث الثالث: اآلدابا

خطأ! اإلشارة املرجعية غري  ..... والتكّ  وكريته املربب األول: التسمي حسم الريب 
 معر فة.

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ....... أن يسّمه وه المّقيق املربب الثاين: ما يكمه

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. .......... املربب الثالت: تغيري االسم مبا همج أوىل

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ................ املربب الماو : كيهية االستئ ان 

 ملرجعية غري معر فة.خطأ! اإلشارة ا ....... املربب اخلامس: االستئ ان  ال  وال يزيد

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ... املربب السابس: حكم إقامة المجل مه جمبسه

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ........ ملربب الساو : تراجي ا رني بون ًثلثهماا

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ......... املربب الساو : إي ان احلياا يف البيمجا

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. . ديرةاملس،لة األوىل: إي ان احلياا يف ويمجا نري امل

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ....... املس،لة الثا ية: كيهية ا ي ان حلياا الييمجا

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ............... املربب التاس : الب ب حلشرم ج

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ... قبيل اليد والمّ جل والمأس والهماملربب ال اشم: ت

 إلشارة املرجعية غري معر فة.خطأ! ا ................ املس،لة األوىل: تقبيل اليد والمأس

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ..................... ا ية: تقبيل المّ ْجل  املس،لة الث

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معر فة. ....................... املس،لة الثالثة: تقبيل الهم

 
 


